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1 IDENTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL 
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Diário Oficial de Santa Catarina em 28/08/2002. Renovação de Credenciamento pelo 

Decreto Estadual nº 659 de 25 de setembro de 2007. 
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Fundação Universitária do Desenvolvimento do Oeste (Fundeste) 

 

Área:  

Ciências Humanas e Jurídicas 

 

Curso: Curso de Graduação em Ciências da Religião (Licenciatura) 

Dirigentes:  

Reitor: Prof. Odilon Luiz Poli 

Vice-Reitora de Ensino, Pesquisa e Extensão: Profª. Maria Aparecida Lucca Caovilla 

Vice-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento: Prof. Cláudio Alcides Jacoski 

Vice-Reitor de Administração: Prof. Antônio Zanin 

Diretor de Área: Prof. Glaucio Wandré Vicentin 

Coordenador do Curso: Prof. Leonel Piovezana 
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2 APRESENTAÇÃO 

  

O presente documento é oriundo de um processo de análise e revisão do Projeto 

Pedagógico do Curso de Graduação em Ciências da Religião (Licenciatura) que resultou no 

conjunto de alterações e propostas dispostas neste projeto, onde se salienta a alteração da 

nomenclatura do curso, adequando-se as exigências de diretrizes nacionais.  

Este Projeto Pedagógico especifica a proposta formativa, os elementos que 

perpassam e estruturam o processo de produção do conhecimento, as dimensões 

orientadoras do ensino e aprendizagem e os pressupostos metodológicos e avaliativos no 

âmbito do curso. Explicita de forma concisa e articulada a organização do processo 

pedagógico, numa correlação aos parâmetros curriculares nacionais e políticas 

institucionais para o ensino, pesquisa e extensão.  

Caracteriza-se, portanto, como um instrumento que fundamenta e orienta a prática 

educativa do curso, sendo composto por um conjunto de preceitos e fundamentos teórico-

metodológicos, de objetivos, por uma matriz curricular, pelo delineamento de conteúdos e 

práticas pedagógicas, bem como de modos de organização e formas de implementação dos 

processos de avaliação. Possui significativo potencial articulador e integrador fornecendo 

unicidade e coerência ao processo formativo do curso. 
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3 HISTÓRICO DO CURSO 

  
 

Historicamente, a Unochapecó constituiu uma política comprometida com a 

formação de professores, com a oferta de cursos no campo das Licenciaturas. O primeiro 

curso implantado, ainda enquanto Fundeste foi o de Licenciatura em Pedagogia. 

Nos últimos anos, a Unochapecó procurou criar estratégias destinadas às 

necessidades regionais, mantendo os cursos com certa trajetória, mesmo com baixa 

demanda. Neste sentido a Unochapecó mantém 14 cursos de Licenciaturas. 

A implantação do Curso de Graduação em Ciências da Religião (Licenciatura) 

emerge da necessidade de consolidar o Ensino Religioso como área do conhecimento no 

Ensino Fundamental da Educação Básica. 

O Ensino Religioso, tem sido concebido, nos últimos tempos, como parte integrante 

da formação básica do cidadão, no entanto, observando-se os aspectos históricos é possível 

perceber os limites, desafios e possibilidades nesta área do conhecimento. Para isso, 

considerou-se pertinente trazer a luz da história um pouco da trajetória do Ensino Religioso 

como fatores que permitiram justificar a criação do curso de Graduação em Ciências da 

Religião (Licenciatura) da Unochapecó. 

Embora o Ensino Religioso conte com um tempo considerável em sua existência, o 

processo de construção de uma identidade como área do conhecimento ainda esta em 

desenvolvimento. O Ensino Religioso foi criado e regulamentado pela Constituição 

Brasileira de 1931, e constituiu-se, num primeiro momento, num caráter confessional-

doutrinário. Até a década de 1980, o Ensino Religioso esteve a serviço de uma cultura 

confessional. Devido essa percepção, as aulas geralmente eram ministradas por professores 

de outras áreas do conhecimento e/ou indicados por determinada denominação religiosa. 

A partir da reforma de 1996, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

as áreas do conhecimento tiveram como tônica a leitura e a interpretação da realidade, 
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como elementos essenciais para garantir a possibilidade de participação do cidadão na 

sociedade de forma autônoma. 

A proposta de habilitar professores específicos para o Ensino Religioso é bastante 

recente, se deu, principalmente, com a promulgação da alteração do artigo 33 da LDB nº. 

9.394/96, instituído pela Lei nº. 9.475/97, que concebe o Ensino Religioso como área do 

conhecimento na Educação Básica – Ensino Fundamental e traz a superação do caráter 

doutrinário religioso. 

Percebe-se que com a promulgação da referida alteração o Ensino Religioso vem 

tomando uma nova dimensão onde muitas discussões, debates e pesquisas apontam para a 

necessidade da formação de professores para o Ensino Religioso. A nova concepção foca 

na compreensão do sentido da vida e na construção da cidadania, na busca de 

desconstrução da cultura doutrinário bem como, de não privilegiar uma ou outra religião. 

A Resolução CNE/CEB nº 02, de 07 de abril de 1998, o disposto no Art. 9º § 1º, 

Alínea “c” da Lei nº 9.131 de 25 de novembro de 1995 e o Parecer CNE/CEB nº 004/98 de 

29 de Janeiro de 1998, tomam o Ensino Religioso como integrante das áreas de 

conhecimento do Ensino Fundamental, o que pode ser claramente observado na Resolução 

CNE/CEB 02/1998, a qual institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Fundamental, a serem observadas na organização curricular das unidades escolares e em 

seu art. 3º, parágrafo IV, 10, define, por meio da seguinte redação: Educação Religiosa (na 

forma do art. 33 da LDB)2, o Ensino Religioso componente curricular e este adquire 

legitimidade como área de conhecimento. No entanto, o Conselho Nacional de Educação 

(Diretrizes Curriculares de Ensino Fundamental)  demonstrou um contínuo confronto 

entre dois projetos: político-religioso e político-pedagógico. 

O processo de implantação do Curso de Graduação em Ciências da Religião 

(Licenciatura), decorreu do estudo das Diretrizes para o Ensino Religioso, já mencionadas, 

aliado às necessidades da região manifestadas por meio de informações vindas pela Gerente 

Regional de Educação - GERED de Chapecó, de que a maioria dos professores que 
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atuavam no Ensino Religioso não eram habilitados para ministrar o referido componente 

curricular. 

Mediante a essa informação, entendeu-se que seria pertinente diagnosticar esta  

situação por meio de pesquisa que demonstrasse estatisticamente a realidade. A pesquisa 

foi desenvolvida por meio do Programa de Pesquisa de Opinião Pública ( PPOP) da 

Unochapecó em dois momentos. 

A primeira pesquisa foi realizada no Primeiro Seminário Catarinense das 

Licenciaturas, no dia 31 de agosto de 2007, no Salão de Atos da Unochapecó. Participaram 

das pesquisas representantes dos diversos setores da educação como: Gerente Regional de 

Educação, Supervisor de Educação Superior, Supervisor de Educação Básica, 

Representante da Câmara de Educação Básica do Conselho de Desenvolvimentos 

Regionais, Representantes dos Cursos de Licenciatura das IES, Representante dos Docentes 

de Escolas Municipais, Representante dos Docentes. 

Escolas Estaduais, Representantes dos Docentes de Escolas Privadas, Representante 

dos Conselhos Municipais de Educação, Coordenador de Graduação, Secretária Municipal 

de Educação, Consultor Educacional, Supervisor do Núcleo de Educação Profissional, Pró-

Reitor (a) de Ensino de Graduação – Instituição de Ensino Superior. Das 34 pessoas que 

responderam ao questionário, 76,5% foram favoráveis a criação de um curso para habilitar 

professores de Ensino Religioso na região, conforme anexo IV. 

As respostas também foram justificadas por meio dos seguintes argumentos: 

“Não temos profissionais habilitados”. “Área de conhecimento ainda não 

contemplada na região”. “Existe déficit muito grande nesta área”. “Há poucos formados na 

área”. “A maioria das escolas não possui profissional habilitado”. “Mais opções para os 

alunos ingressarem na universidade e pela sua importância no meio social”. “Existem 

dificuldades para professores trabalharem os referidos conteúdos”. “Novas opções para 

discussão do conhecimento são sempre bem vindas”. “Oportunizar mais espaço de 

formação”. “Ampliar a discussão sobre religião”. “É disciplina obrigatória no currículo do 

Ensino Fundamental e é necessário professor habilitado”. “Pela escassez de 
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trabalhos/projetos nesta área”. "Estou coordenando a pesquisa na minha regional e solicito 

que observem com carinho esta possibilidade, pois precisamos de professores com 

formação em Educação Religiosa". “Pela formação ética, de caráter, personalidade”. “Por 

que não há docentes habilitados nesta área e está acontecendo que esta disciplina está sendo 

dividida entre vários componentes curriculares, perdendo sua especificidade e função. É um 

campo social contextualizado e fundamental”. 

A segunda pesquisa foi aplicada no IV Seminário Estadual de Ensino Religioso 

ocorrido nos dias 27, 28 e 29 de setembro de 2007, ocorrido na Unochapecó, no qual 28 

pessoas responderam, considerando o surgimento do curso como necessário. 

Além desse diagnóstico, a GERED de Chapecó - Departamento de Ensino realizou 

um levantamento nas escolas, sobre o interesse dos professores que ministram o 

componente curricular de Ensino Religioso em frequentar o referido curso sendo que 30 

professores manifestaram-se interessados. 

Do ponto de vista pedagógico, desde o início da elaboração do projeto pedagógico, 

o curso teve como preocupação garantir aos estudantes a apropriação, e difusão do 

conhecimento com vistas a contribuir a constituição de profissionais comprometidos com o 

processo educativo por meio de uma visão sócio crítica. 

No dizer de Rubem Alves, um professor capaz de “abrir o apetite das crianças, um 

professor sedutor, que desperte a fome, o desejo de aprender, que tenha visão de esperança, 

que não se defina apenas como professor de Ensino Religioso. 

O curso busca constantemente, fornecer aos estudantes subsídios que garantem a 

construção de um professor capaz de interagir no ambiente escolar, estabelecendo 

quotidianamente, a relação entre conhecimentos formais com o contexto escolar e 

comunitário. Um professor capaz de mudar sua estrutura de pensamento frente às questões 

cotidianas. Pensar o curso nesta perspectiva significa construir elementos de inovação do 

ensino, não pelo viés do modismo; mas respaldado nas necessidades regionais. 

O curso tem como principio desenvolver a formação dos professores por meio de 

experimentos e experiências, desde de seu início, na e com a escola articulando 
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conhecimentos teóricos com as atividades profissionais conforme consta na proposta de 

conteúdo de cada componente curricular. 

Constata-se assim, que o Curso de Graduação em Ciências da Religião 

(Licenciatura) da Unochapecó foi planejado de maneira contextualizado, correspondente às 

necessidades acima mencionadas. 

Para isso, a matriz curricular foi construída com base nesse contexto e nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Religioso (PCNER), na LDB.  
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4 IDENTIFICAÇÃO E DADOS GERAIS DO CURSO 

 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA RELIGIÃO: LICENCIATURA 
PLENA EM ENSINO RELIGIOSO 
 
Ato de Autorização: 020/CONSUN/2008 de 14 de abril de 2008 
Ato de Reconhecimento: Parecer N. 273/CEE/2010, Resolução N. 081/CEE/2010 de 
07/12/2010 - Decreto N. 3.758/2010 de 22/12/2010 
Implantação: 2009/2 
Grau: Licenciatura  
Regime de Funcionamento: Regular 
Turno de Funcionamento: Integral (com aulas às sextas-feiras nos turnos vespertino e 
noturno, aos sábados nos turnos matutino e vespertino e períodos concentrados no recesso 
escolar) 
Número de vagas: 40 vagas anuais  
Duração semestres: 8 semestres 
Carga Horária: 2.835 horas  
 

 

ALTERAÇÃO CURRICULAR PROPOSTA: 

  

Nomenclatura: CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA RELIGIÃO: ENSINO 
RELIGIOSO 
Grau: Licenciatura 
Modalidade: Presencial 
Regime de Funcionamento: Regular 
Turno de Funcionamento: Integral (com aulas às sextas-feiras nos turnos vespertino e 
noturno, aos sábados nos turnos matutino e vespertino e períodos concentrados no recesso 
escolar) 
Número de Vagas: 40 vagas anuais 
Duração semestres: 8 semestres 
Carga Horária: 2.800 horas 
Implantação: 2014/2 
Local de Funcionamento: Chapecó 
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5 DIAGNÓSTICO E JUSTIFICATIVA DA ALTERAÇÃO DO PROJETO 

PEDAGÓGICO  

 

 A alteração do Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Ciências da Religião 

(Licenciatura) emergiu em decorrência dos seguintes aspectos:  

 - Necessidade de adequação aos preceitos dispostos na Política e Diretrizes para o 

Ensino de Graduação e Sequencial, Política de Pesquisa e Política de Desenvolvimento de 

Extensão da Unochapecó, alteradas em 2010;  

 - Necessidade de adequação aos preceitos dispostos nas Resoluções: Resolução N. 

086/CONSUN/2013 - Aprova diretrizes para a Sustentabilidade Econômico Financeira dos 

Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação da Universidade Comunitária da Região de 

Chapecó (Unochapecó); a Resolução N. 079/CONSUN/2013 - Aprova a alteração dos 

ementários dos componentes curriculares pertencentes à política e diretrizes para o ensino 

de graduação e sequencial e da política para oferta dos cursos de graduação em grau de 

licenciatura, destinados ao processo de reestruturação acadêmica e administrativa da 

Unochapecó, a ser implantado em 2014/1.; e a Resolução N. 076/CONSUN/2013 - Aprova 

as diretrizes institucionais para o processo de reestruturação acadêmica e administrativa da 

Unochapecó.  
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6 REFERENCIAIS ORIENTADORES (ético-políticos, epistemológicos, 

metodológicos e legais) 

 

REFERENCIAIS ORIENTADORES ÉTICO-POLÍTICOS 

 

Os referenciais orientadores Ético-Políticos estão sob a égide do preceito 

institucional de formação humanística que tem como fundamento o conhecimento como 

processo de valoração. O processo pedagógico preconizado pela Unochapecó deverá 

despertar na consciência de cada estudante os valores que ele atribui à sua área de formação 

e sobre o seu próprio projeto de vida, ou seja, sobre os valores que propõe para si mesmo, 

que identifica como razão de ser da vida. 

 Os Projetos Pedagógicos deverão contemplar em suas propostas formativas a 

articulação entre aspectos técnico-científicos e humanísticos com o escopo de potencializar 

a construção da autonomia intelectual e domínio técnico de forma correlata ao 

desenvolvimento de uma consciência ambiental, política, social e cultural críticas, bem 

como de uma postura profissional ética, pautada em valores humanos, éticos, sociais e 

ambientais. 

 A universidade deve possibilitar a formação da sensibilidade/estética aliada à 

formação moral e ética contribuindo para o aprimoramento ético-humanístico dos 

estudantes através de mecanismos pedagógicos que estimulem o desenvolvimento da 

reflexão crítica e de e formas de intervenção social.  

Compete à universidade, através do ensino, pesquisa e extensão, estimular pelo viés 

do conhecimento, os modos de pensar e agir dos estudantes. Este pensar deve ser analítico, 

crítico, político, estético, social, científico e ambiental, sendo ferramenta de intervenção e 

transformação social e base à autonomia, emancipação e atuação profissional.  
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REFERENCIAIS ORIENTADORES EPISTEMOLÓGICOS 

  

 A dimensão epistemológica do ensino acadêmico contempla um conjunto de teorias 

e modos de produzir conhecimento. Estes paradigmas atribuem distintos papéis ao sujeito 

que conhece e ao objeto de conhecimento, bem como aos processos de interação que 

circundam o movimento epistêmico. 

 Os enfoques epistemológicos perpassam por concepções 

empiristas/positivistas/racionalistas/inatistas/materialistas cada qual com seus preceitos, 

métodos e procedimentos didáticos e científicos. Deste modo, cada área do conhecimento 

deverá apropriar-se de padrões de resolução de problemas de investigação, ou seja, de 

paradigmas científicos aceitos e compartilhados pela comunidade científica e grupo de 

docentes/pesquisadores do Curso, para o desenvolvimento da pesquisa enquanto princípio 

pedagógico e de aprendizagem. 

 Por derradeiro, o processo de ensino deve ter como escopo a formação de uma 

cultura científica assentada na noção de processo dialético como condição à produção de 

conhecimento científico e na concepção de conhecimento como processo contínuo de 

ressignificação.  

 
 
REFERENCIAIS ORIENTADORES METODOLÓGICOS 

 

 A sala de aula caracteriza-se por um cenário onde se entrecruzam três elementos: o 

professor, os estudantes e o conhecimento. A relação pedagógica que se estabelece entre o 

docente e o estudante tem o escopo de mediar o processo de apropriação e construção de 

conhecimentos.  
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 Os pressupostos pedagógicos orientadores do processo de ensino e aprendizagem e 

da definição metodológica norteadora do ensino acadêmico na Unochapecó, perpassam por 

um conjunto de ações que estruturam a organização didático-pedagógica da instituição, que 

encontra sua base na Política e Diretrizes para o Ensino de Graduação e Sequencial.  

 A proposta pedagógica do Curso de Graduação em Ciências da Religião 

(Licenciatura) pauta-se em um conjunto de pressupostos, princípios, objetivos institucionais 

e diretrizes curriculares nacionais para organização do seu ensino. Estes coadunam com os 

preceitos dispostos na LEI Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 que estabelece as Bases e 

Diretrizes da Educação Nacional e conjunto de metas e estratégias do Ministério de 

Educação acerca do processo desenvolvimento e de qualificação do ensino superior 

brasileiro. 

 Um dos princípios educacionais da Unochapecó consiste no ensino articulado com a 

pesquisa e a extensão visando à consolidação da tríade: apreensão, produção e socialização 

do conhecimento, enquanto mecanismo pedagógico estratégico de formação humanística, 

científica e tecnológica. Deste modo, a definição de metodologias de ensino deve pautar-se 

e contemplar estes preceitos.  

 A articulação entre estas três dimensões que constituem a universidade, tem por 

finalidade estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 

pensamento reflexivo e formar profissionais nas diferentes áreas de conhecimento, aptos à 

inserção em setores laborais e à participação no desenvolvimento da sociedade brasileira. 

 A tarefa precípua da Universidade consiste na produção do conhecimento pelo viés 

da iniciação científica e da pesquisa de inovação e avançada de forma correlata à prática de 

ensino, que confere rigor científico ao ato de estudar e aprender, sendo esta prática inerente 

à ambiência acadêmica, caracterizada pelo movimento dialético/contraditório, e a 

promoção e divulgação dos conhecimentos culturais, científicos e técnicos produzidos no 

âmbito acadêmico.  
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REFERENCIAIS ORIENTADORES LEGAIS 

  

O Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Ciências da Religião –

(Licenciatura) fundamenta-se nos preceitos legais e reguladores do ensino no âmbito da 

educação superior prescritos no conjunto de políticas e ordenamentos nacionais e 

institucionais, dispostos a seguir: 

- Lei N. 9.394, de 20 de dezembro de 1996 que estabelece as Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional; 

- Lei N. 11.788, de 25 de setembro de 2008 que dispõe sobre o estágio de estudantes; altera 

a redação do art. 428 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-

Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, e a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996; revoga 

as Leis nos 6.494, de 7 de dezembro de 1977, e 8.859, de 23 de março de 1994, o parágrafo 

único do art. 82 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e o art. 6o da Medida 

Provisória  no 2.164-41, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências; 

- Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 (Dispõe sobre a educação ambiental, institui a 

Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências) e Decreto Nº 4.281 de 

25 de junho de 2002 (Regulamenta a Lei no 9.795, de 27 de abril de 1999, que institui a 

Política Nacional de Educação Ambiental, e dá outras providências); 

- Decreto N. 5.626, de 22 de dezembro de 2005 que Regulamenta a Lei no 10.436, de 24 de 

abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras, e o art. 18 da Lei 

no 10.098, de 19 de dezembro de 2000, tornando obrigatória a inserção do componente 

curricular Libras na matriz curricular dos Cursos de Graduação; 

- Dec. N° 5.296 de 2 de dezembro de 2004 que Regulamenta as Leis nos 10.048, de 8 de 

novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, 
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de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a 

promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá 

outras providências; 

- Resolução CNE/CP 1, de 18 de fevereiro de 2002 que institui as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de 

licenciatura, de graduação plena; 

- Resolução CNE/CP 2, de 19 de fevereiro de 2002 que institui a duração e a carga horária 

dos cursos de licenciatura, de graduação plena, de formação de professores da Educação 

Básica em nível superior; 

- Resolução N. 087/CONSUN/2011 que aprova a Alteração da Política para Oferta de 

Cursos de Graduação na Modalidade Licenciatura da Unochapecó;  

- Resolução N. 164/CONSUN/2010 que aprova a Alteração da Política e Diretrizes para o 

Ensino de Graduação e Sequencial da Unochapecó; 

- Resolução N. 167/CONSUN/2010 que aprova a Alteração da Política de 

Desenvolvimento de Extensão da Unochapecó; 

- Resolução N. 143/CONSUN/2010 que aprova a Alteração da Política de Pesquisa da 

Unochapecó; 

- Resolução N. 064/CONSUN/2010 que aprova a Política de Educação Inclusiva; 

- Resolução N. 035/CONSUN/2010 que aprova a Alteração do Regimento Geral da 

Universidade Comunitária da Região de Chapecó; 

- Resolução N. 034/CONSUN/2010 que aprova a Alteração do Estatuto da Universidade 

Comunitária da Região de Chapecó; 

- Resolução N. 165/CONSUN/2010 que aprova o Regulamento Geral do Núcleo Docente 

Estruturante dos Cursos de Graduação e Sequenciais da Unochapecó; 
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- Resolução N. 120/CONSUN/2009 que aprova a Alteração do Manual de Normas e 

Procedimentos Acadêmicos da Unochapecó; 

- Resolução N. 119/CONSUN/2007 Regulamento Geral dos Estágios Curriculares dos 

Cursos Superiores da Unochapecó. 

 Sinalizamos que o programa de formação do Curso procura atender os indicadores 

oriundos do processo de regulação da Educação Superior organizado pelo Ministério da 

Educação – MEC, através do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – 

SINAES, almejando o atendimento das bases legais que norteiam o ensino no âmbito do 

Curso. 
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7 MISSÃO E OBJETIVOS DO CURSO 

 

7.1 Missão 
 

A missão do Curso de Graduação em Ciências da Religião (Licenciatura) está 

vinculada a missão da Unochapecó – “Produzir e difundir conhecimentos, contribuindo 

com o desenvolvimento regional e a formação profissional cidadã”. Por isso, a interação 

com a sociedade é imprescindível no processo de desenvolvimento do curso. 

 

7.2 Objetivo Geral 
 

Habilitar profissionais com competências para compreender a estrutura, a 

conjuntura, a diversidade dos fenômenos religiosos por meio de instrumentos 

teórico/metodológicos para o exercício da docência no campo do Ensino Religioso. 

 

7.3 Objetivos Específicos 
 

- Habilitar profissionais com postura investigativa na área das Ciências da Religião: 

Licenciatura para o exercício do magistério; 

- Possibilitar o acesso à Licenciatura aos profissionais não habilitados que já estão 

atuando no magistério; 

- Fornecer subsídios teórico-metodológicos aos acadêmicos, afim de que 

desenvolvam habilidades necessárias à pesquisa na área das Ciências da Religião; 

- Proporcionar o aperfeiçoamento de profissionais, constituindo um elo entre 

universidade e comunidade, estimulando a inserção dos docentes com a comunidade local, 

regional e nacional; 

- Contribuir com iniciativas ligadas à construção e promoção da cidadania, por meio 

da compreensão das diferentes culturas religiosa regional; 

- Compreender como se configuram os diferentes paradigmas religiosos; 
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- Perceber o nexo entre a dinâmica da pesquisa, do ensino e da extensão; 

- Garantir a formação docente científica, pedagógica e profissional 

- Constituir práticas pedagógicas por meio da relação teoria e atividades 

profissionais; 

- Instituir a formação docente na e com a escola. 
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8 PERFIL DO EGRESSO 

 

8.1 Perfil Institucional 

 

A Política e Diretrizes para Ensino de Graduação e Sequencial (Resolução 

164/CONSUN/2010, 2010, p. 26), estabelece o perfil institucional dos egressos dos Cursos 

de Licenciatura e Bacharelado da Unochapecó, nos seguintes termos: 

  

Perfil desejado para os egressos dos cursos de licenciatura e bacharelado 

 

Profissionais-cidadãos, com autonomia intelectual, consciência ambiental, criativos, 

protagonistas, críticos, com atitude investigativa, capacidade para a resolução de 

problemas, sensibilidade social, clareza epistemológica, habilidade de renovação do 

conhecimento e de localização de informações, de expressão escrita e oral, de interação e 

relacionamento interpessoal, capacidade para trabalhar com os novos recursos de 

comunicação, com conhecimentos técnico-científicos e culturais, habilidade para o uso das 

novas tecnologias, para o trabalho coletivo e interdisciplinar e comprometimento ético-

político na defesa de direitos. 

 

8.2 Perfil de egresso do Curso de Graduação em Ciências da Religião – (Licenciatura) 

 

O acadêmico do Curso de Graduação em Ciências da Religião (Licenciatura) deve 

apropriar-se e produzir conhecimentos relacionados aos fenômenos religioso, por meio de 

associações com a antropologia, filosofia, história, sociologia e psicologia. Essas áreas do 

saber subsidiam a compreensão da sociedade. 

Para tanto, a preparação do professor consiste em garantir os conhecimentos que 

permitam interagir com o contexto vigente, especificamente, no que se refere à 

interpretação e compreensão da criança, do adolescente e da família num dado contexto. 
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As competências e habilidade que perfazem o perfil do acadêmico devem ter como 

pressupostos básicos a formação do profissional capaz de fazer leitura dinâmica do mundo 

e dos conhecimentos constituídos historicamente, decorrente da postura investigativa e 

propositiva. 

A matriz curricular do curso, os projetos de extensão, e atuação dos acadêmicos 

como docentes no ensino fundamental propicia a interação do curso com a comunidade 

escolar. 

Nesse sentido, entende-se que o processo de teorização aliado à prática tem constituído 

experiências relevantes no curso. Isso se pode evidenciar na própria relação que os 

acadêmicos estabelecem entre eles, principalmente no que se refere ao respeito à 

diversidade cultural. 

Em termos gerais, propõe-se que, ao concluir o Curso de Graduação em Ciências da 

Religião (Licenciatura), esse profissional possa constituir um conjunto de qualidades que 

permitam estabelecer a interação, com compromisso e responsabilidade frente à 

comunidade que pertence, que consiga utilizar e disponibilizar os conhecimentos 

produzidos ao longo de sua graduação, por meio de competências e habilidades como: 

- Domínio das dimensões específicas dos conhecimentos relacionados ao fenômeno 

religioso enquanto objeto de estudo do Ensino religioso; 

- Atitude investigativa, reflexiva e propositiva; 

- Domínio teórico, metodológico e pedagógico das temáticas que permeiam o 

conhecimentos no campo do Ensino religioso; 

- Capacidade de diálogo e interação com a comunidade escolar; 

- Investimento na educação continuada; 

- Compromisso de difundir o conhecimento academicamente produzido ao longo da 

graduação; 

- Compreensão sobre a função social da escola e do Ensino Religioso. 

 A proposta é garantir, por meio do processo pedagógico, epistemológico, da 

pesquisa e da extensão que o egresso desenvolva o senso de compromisso e 
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responsabilidade no fazer-se professor – modalidade. Isso implica em constituir um grupo 

de docentes qualificados e comprometidos com o curso. O professor que ministra aula no 

curso deve possuir habilidades para orientar os acadêmicos na lida com as informações, no 

sentido de discutir, explicar e contextualizar o conhecimento, garantindo que o aluno cresça 

intelectualmente, enquanto cidadão e profissionalmente. Independente das opções 

paradigmáticas, o docente que atua no curso deve conhecer, participar e interagir com a 

proposta pedagógica do respectivo curso. Além do conhecimento específico, o professor 

deve possuir uma postura ético-política frente ao PPC. Em síntese, significa dizer que a 

concepção de Ensino Religioso, do profissional das ciências da religião, deve ter na 

pesquisa o elemento constituidor do ensino. A compreensão é de que o ensino deve estar 

articulado com a pesquisa, viabilizar uma prática de extensão como meio de disponibilizar 

os conhecimentos adquiridos e produzidos na universidade à comunidade. Em outros 

termos significa consolidar a função social do conhecimento produzido no espaço da 

universidade. 

Que o egresso construa, ao longo de sua formação, uma postura de compromisso 

profissional e social, capaz de articular teoria e profissão por meio da compreensão do 

contexto das transformações da sociedade. Um professor propositivo, que consiga fazer 

perguntas e resolver os problemas correspondentes ao ofício do professor, capaz de  

compreender e permitir as limitações com responsabilidade,  que os conhecimentos sejam 

condicionantes do processo de transformação da sociedade por meio da educação. 
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9 POLÍTICA E DIRETRIZES PARA O ENSINO DE GRADUAÇÃO E 

SEQUENCIAL DA UNOCHAPECÓ 

 

Na Universidade Comunitária da Região de Chapecó, o principal instrumento 

norteador dos projetos pedagógicos consiste na Política e Diretrizes para o Ensino de 

Graduação e Sequencial, que proporciona a todos os cursos um ensino articulado com a 

pesquisa (Iniciação Científica) e a extensão universitária. Estas são previstas e 

oportunizadas pela política supracitada que articula-se com a Política de Pesquisa e Política 

de Desenvolvimento da Extensão, sendo esta ação correlata de políticas institucionais 

entendida como um princípio de aprendizagem acadêmica, sendo este estruturador do 

ensino nos Curso de Graduação da Unochapecó.  

A Política e Diretrizes para Ensino de Graduação e Sequencial define que os cursos 

ofertados na Unochapecó,  

Devem contemplar formação ampla, com estímulo ao pensamento 
crítico/criativo, buscando o vínculo dos conteúdos trabalhados em aula 
com a realidade do exercício profissional, com o contexto político, 
econômico, social, cultural e ambiental de nossa sociedade e região, com 
consistente formação teórico-metodológica garantida pelo 
aprofundamento das matrizes do conhecimento que embasam a profissão, 
consoante aos avanços científicos, tecnológicos e sociais de sua área 
(Resolução 164/CONSUN/2010, 2010, p. 25). 

 
 Almejado delinear pressupostos orientadores à elaboração de propostas pedagógicas 

e do processo de organização curricular e do ensino e aprendizagem acadêmica, a 

instituição definiu, através da Política e Diretrizes para o Ensino da Graduação e 

Sequencial, um conjunto de princípios que deverão fundamentar o trabalho pedagógico e a 

gestão acadêmica da Unochapecó, sendo eles: 

- Educação para a condição humana e para a cidadania; 

- Autonomia Ambiental; 

- Avaliação Permanente; 

- Qualidade do Ensino; 
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- Compromisso com os interesses coletivos; 

- Ensino de graduação articulado com a pesquisa e extensão; 

- Unidade e Pluralidade (Resolução 164/CONSUN/2010, 2010, p. 12-15). 

Para explicitar os parâmetros e fundamentar as especificidades das áreas do 

conhecimento, campo do saber ou profissão, buscando desenvolver de maneira diferenciada 

nos estudantes a capacidade intelectual e profissional necessária à formação dos valores, 

habilidades e competências, a Unochapecó também definiu um conjunto de diretrizes para 

o ensino de graduação e sequencial, sendo estas: 

- Criação e atuação dos cursos de graduação e sequenciais em consonância com o 

projeto de desenvolvimento institucional (PDI) da Unochapecó; 

- Fundamentação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos nas diretrizes curriculares 

nacionais e ordenamentos institucionais; 

- Estruturação e funcionamento dos cursos de graduação e sequenciais da 

Unochapecó em consonância com os indicadores externos de qualidade e os processos de 

avaliação; 

- Processo seletivo para contratações docentes, pautado em critérios institucionais; 

- Ampliação e atualização do acervo bibliográfico e referências on-line; 

- Qualificação e otimização dos serviços ofertados aos docentes e discentes; 

- Compromisso com o acesso, acessibilidade, inclusão, permanência e sucesso dos 

estudantes na universidade; 

- Apoio à organização estudantil; 

- Inovação e flexibilidade na estrutura curricular; 

- Oferta compartilhada de componentes curriculares; 

- Implementação de novas tecnologias na universidade; 

- Articulação dos cursos com os egressos; 

- Formação para a docência na educação superior; 

- Adoção de princípios na avaliação da aprendizagem universitária da Unochapecó; 

- Implementação de programas de avaliação interna dos cursos; 



28 
  
 
UNIVERSIDADE COMUNITÁRIA DA REGIÃO DE CHAPECÓ 
Credenciada pelo Decreto Estadual n.° 5.571, de 27 de Agosto de 2002, publicado no Diário Oficial 
de Santa Catarina em 28/08/2002. Renovação de Credenciamento pelo Decreto Estadual nº 659 de 
25 de setembro de 2007. 
 
 

ALTERAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS 
DA RELIGIÃO (LICENCIATURA) 

- Implementação de políticas de estágios que contemple as especificidades das 

licenciaturas, do bacharelado e demais cursos oferecidos pela Unochapecó; 

- Iniciação Científica como estratégia privilegiada de formação profissional e 

apropriação de método científico; 

- Extensão como estratégia privilegiada de inserção comunitária e formação 

profissional cidadã; 

- Formação humanística, técnica, ética, estética e social; 

- Estímulo ao debate epistemológico e didático-pedagógico em torno das mudanças 

nas formas de conceber e produzir o conhecimento; 

- Fomento à produção e disseminação do conhecimento; 

- Ampliação e fortalecimento das relações da universidade com a comunidade 

externa. 

O ensino no âmbito do Curso de Ciências da Religião está pautado nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais, nas disposições e referenciais orientadores que estruturam a  

Política e Diretrizes para o Ensino da Graduação e Sequencial, a Política de Pesquisa e  a 

Política de Desenvolvimento da Extensão da Unochapecó, que constituem-se na base 

epistemológica, didático-pedagógica, metodológica, legal e política da formação acadêmica 

institucional.  

 

9.1 O ensino no Curso de Graduação em Ciências da Religião (Licenciatura) 

 

O componente curricular - Ensino Religioso foi regulamentado pela 

Constituição Brasileira de 1931. Num primeiro momento constituiu um caráter 

confessional-doutrinário. Embora a Constituição estabeleça que este componente 

curricular  é parte integrante da formação do cidadão na educação básica, a proposta  

de preparar os professores para legitimar a referida legislação  é bastante recente, ou 

seja, nasce com a  nova redação do art. 33 da Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 
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19961, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, por meio da seguinte 

redação:  

Art. 33. O ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte 
integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos 
horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, 
assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, 
vedadas quaisquer formas de proselitismo. 
§ 1º Os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para a 
definição dos conteúdos do ensino religioso e estabelecerão as 
normas para a habilitação e admissão dos professores. 
§ 2º Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil, constituída pelas 
diferentes denominações religiosas, para a definição dos conteúdos 
do ensino religioso. 
 

Desde 1995, com a instalação do Fórum Nacional Permanente do Ensino Religioso 

(FONAPER) busca-se uma nova concepção de Ensino Religioso. Por meio da releitura do 

fenômeno religioso no contexto da realidade sociocultural, que a nova redação do art. 33 da 

LDB, Lei n° 9.394/96 estabelece, fez com que algumas instituições de ensino superior se 

preocupassem com a formação de professores para esta área do saber, por meio da 

graduação em Licenciatura Plena em Ciências da Religião. O Ensino Religioso entendido 

como área do conhecimento da Base Nacional Comum (cf. Parecer 04/98 e Resolução 

02/98 da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação)2, e o 

conhecimento veiculado,  consiste no entendimento dos fundamentos desse fenômeno que o 

educando constata a partir do convívio social. 

Nessa perspectiva, a concepção do Ensino Religioso, responde às exigências da 

educação para o século XXI, na parte que lhe cabe (confrontar o artigo 33 – nova redação – 

                                                           
1  Ver Cadernos Temático nº. 01. Ensino Religioso Referencial Curricular para a proposta 
pedagógica da escola, conforme o artigo 33 da LDBEN PCNER. Diretrizes Curriculares Nacionais 
para o Ensino Religioso. Documento elaborado pelo Fórum Nacional Permanente do Ensino 
Religioso FONAPER), 2000. ANEXO 01 
2 Ver Cadernos Temático nº. 01. Ensino Religioso Referencial Curricular para a proposta 
pedagógica da escola, conforme o artigo 33 da LDBEN PCNER. Diretrizes Curriculares Nacionais 
para o Ensino Religioso. Documento elaborado pelo Fórum Nacional Permanente do Ensino 
Religioso FONAPER), 2000.  
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da LDB Lei n 9.394/96 com os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Religioso 

– PCNER). 

Estes parâmetros foram construídos com a contribuição do Fórum Nacional 

Permanente de Ensino Religioso, por meio de uma ampla consulta aos professores de todo 

o país, a especialistas e instituições de ensino universitário, ao próprio MEC, CNE, a 

teólogos e estudiosos das várias Tradições Religiosas. Dada a sua construção coletiva, 

representa o pensamento de uma grande parcela da sociedade civil e religiosa. 

Neste sentido, os estudos revelam que Pedagogicamente, é necessário entender as 

relações que se estabelecem entre concepções de Ensino Religioso e sua consequente 

prática no cotidiano da sala de aula. Concepção essa que implica em repensar e viabilizar 

procedimentos que facilitam a relação ensino-aprendizagem por meio do tratamento 

didático, da metodologia utilizada e da avaliação na educação básica. 

Este contexto revela, portanto, a necessidade de as instituições de ensino superior 

oferecerem cursos de graduação, em nível de licenciatura plena para habilitar profissionais 

nesta área do conhecimento, para ministrar as aulas de ensino religioso na educação básica. 

Assim sendo, o curso de graduação em licenciatura plena em Ciências da Religião da 

Unochapecó, implantado e aprovado pelo CONSUN em abril de 2008, constitui-se como 

espaço de estudos, debates, proposições e produção de conhecimentos correspondentes aos 

anseios sociais, culturais e educativos evidenciados em âmbito regional, estadual e 

nacional. 

A finalidade central deste curso é suprir as demandas vigentes - fornecer subsídios 

que preparem e habilitem os professores do Ensino Religioso na Educação Básica.  Um 

professor com compreensão, conhecimento, disposição e compromisso em tornar o 

ambiente escolar um espaço em que a educação básica cumpre o seu papel. Conforme a 

Conferência Mundial de Educação para todos, em Tailândia em 1990, construiu-se a 

seguinte definição para a:  
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EDUCAÇÃO BÁSICA:  

 

 "A educação básica refere-se à educação que objetiva satisfazer as necessidades 

básicas de aprendizagem. As necessidades básicas de aprendizagem, refere-se ao 

conhecimento, habilidades, atitudes e valores necessários para as pessoas sobreviverem, 

desenvolverem a qualidade de suas vidas e continuarem aprendendo"3. 

Conforme o que preconiza a Lei 94754, o Ensino Religioso assume uma postura que 

leva em consideração as múltiplas culturas e o respeito à diversidade religiosa.  Assim, este 

componente curricular adquire legitimidade como área de conhecimento. Cabe destacar 

também, que a partir da reforma de 1996 da educação nacional, as áreas do conhecimento 

tiveram como tônica a leitura e a interpretação da realidade, como elementos essenciais 

para garantir a possibilidade de participação do cidadão na sociedade de forma autônoma.  

Neste sentido, ressalta-se que a alteração curricular do Curso de Graduação em 

Ciências da Religião (Licenciatura), toma como parâmetros também, o que se estabelece na 

Resolução da Câmara de Educação Básica (CEB) do Conselho Nacional de Educação, Nº 2, 

de 7 de abril de 1998 que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Fundamental5, como  se pode constatar em seu artigo terceiro: 

Art. 3º. São as seguintes as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Fundamental: 

I - As escolas deverão estabelecer como norteadores de suas ações pedagógicas: 

                                                           
3  Este documento encontra-se no site: www.acaoeducativa.org.br/downloads/Declaracao_ 
4  Ver Cadernos Temático nº. 01. Ensino Religioso Referencial Curricular para a proposta 
pedagógica da escola, conforme o artigo 33 da LDBEN PCNER. Diretrizes Curriculares Nacionais 
para o Ensino Religioso. Documento elaborado pelo Fórum Nacional Permanente do Ensino 
Religioso (FONAPER), 2000. 
5  Cadernos Temático nº. 01. Ensino Religioso  Referencial Curricular para a proposta pedagógica 
da escola, conforme o artigo 33 da LDBEN PCNER. Diretrizes Curriculares Nacionais para o 
Ensino Religioso. Documento elaborado pelo Fórum Nacional  Permanente do Ensino Religioso 
(FONAPER), 2000. ANEXO 02 
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a) os princípios éticos da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do 

respeito ao bem comum;  

b) os princípios dos Direitos e Deveres da Cidadania, do exercício da criticidade e 

do respeito à ordem democrática;  

c) os princípios estéticos da sensibilidade, da criatividade e da diversidade de 

manifestações artísticas e culturais.  

II - Ao definir suas propostas pedagógicas, as escolas deverão explicitar o 

reconhecimento da identidade pessoal de alunos, professores e outros profissionais e a 

identidade de cada unidade escolar e de seus respectivos sistemas de ensino. 

III - As escolas deverão reconhecer que as aprendizagens são constituídas pela 

interação dos processos de conhecimento com os de linguagem e os afetivos, em 

consequência das relações entre as distintas identidades dos vários participantes do 

contexto escolarizado; as diversas experiências de vida de alunos, professores e demais 

participantes do ambiente escolar, expressas através de múltiplas formas de diálogo, devem 

contribuir para a constituição de identidade afirmativas, persistentes e capazes de 

protagonizar ações autônomas e solidárias em relação a conhecimentos e valores 

indispensáveis à vida cidadã. 

 Tal concepção é traduzida operacionalmente através dos princípios gerais enfocados 

e realizados no cotidiano escolar, expressos pelo currículo como um elo entre a teoria 

educacional e a prática pedagógica. O planejamento e a ação podem constituir-se como 

meta dos envolvidos na prática do ensinar e do apreender. Nesta perspectiva, é possível 

garantir que cada componente curricular seja orientado para que os estudantes dominem as 

diferentes linguagens, compreendam os diferentes fenômenos, sejam físicos ou sociais, 

compreendendo e explicando seus entendimentos de maneira argumentativa acerca das 

questões cotidianas. 

 Tomando-se por base tais indicativos, considera-se que a Unochapecó, por meio da 

Área de Ciências Humanas e Jurídicas, ao implantar o curso de graduação Licenciatura 
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Plena em Ciências da Religião corresponde ao que preconiza a legislação acima 

mencionada.  

A releitura, estudos e reflexões do Projeto Pedagógico do Curso (PPC), permitiram 

o estabelecer relações entre a estrutura curricular do curso, com a legislação e as 

manifestações de professores que atuam na educação básica. Com isso constatou-se a 

necessidade de fortalecer o caráter pedagógico do referido curso.  Neste sentido a nova 

matriz curricular, além de atender a legislação, corresponde à demanda em âmbito regional, 

no sentido de propiciar elementos e temas que possibilitam satisfazer as necessidades 

básicas de aprendizagem, como: conhecimento, habilidades, atitudes e valores necessários 

para as pessoas sobreviverem, desenvolverem a qualidade de suas vidas e continuarem 

aprendendo, conforme o propósito da educação básica. A inclusão de temas como Direitos 

Humanos, Gênero, Educação Ambiental, Religiões Afro-ameríndias, Paradigmas 

Educacionais e Ensino Religioso entre outros, constituem-se como possibilidade de o 

estudante compreender e estabelecer o nexo entre culturas religiosas com problemas de 

ordem socioculturais da contemporaneidade. Estudo que permite fazer o nexo também entre 

as manifestações do cotidiano escolar com as tradições culturais construídas 

historicamente. 

 

9.2 Estrutura Curricular  
 
  

O Curso de Graduação em Ciências da Religião (Licenciatura) da Unochapecó 

concebe a organização curricular como estrutura articulada e flexível. Embora a ideia de 

currículo tenha construído uma cultura seletiva, de escolhas circunstanciadas de 

conhecimentos, compreende-se como possível e pertinente ao redimensionamento quando 

necessário incluir temas que dizem respeito às questões contemporâneas. Isso justifica a 

flexibilidade curricular evidenciada no curso. 

Ao longo do curso, adotou-se a postura de flexibilização, como um dos pressupostos 

para a estruturação curricular. Para isso, cabe destacar a Lei de Diretrizes e Base da 
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Educação Nacional de 20/12/1996, Lei N. 9394/1996, a qual possibilita o entendimento de 

que a formação do licenciado compreende funções que extrapolam as atividades de sala de 

aula. 

Desde sua implantação, o curso de Ciências da Religião tem como compromisso a 

construção de uma identidade representada na postura protagonista dos estudantes. Isso tem 

possibilitado momentos de discussões e avaliações das atividades do curso, que por sua vez 

tem viabilizado a condição interativa dos estudantes. Por isso, entende-se que a docência, 

além dos saberes pedagógicos, compreende também as funções de gestão, produção e 

difusão do conhecimento, o que indica estar em conformidade com a missão da 

Unochapecó. Desse modo, a proposta do curso é garantir a formação do profissional da 

educação básica com vistas à atuação nos espaços educacionais com compromisso, no 

sentido de contribuir para o fortalecimento e qualificação do processo educativo e humano. 

Por isso da existência dos componentes curriculares correspondentes aos 

conhecimentos básicos – os quais contribuem para a compreensão sócio-histórica da 

sociedade e das instituições educacionais; os componentes curriculares de cunho específico 

– relacionam-se à formação profissional na área específica e os componentes curriculares 

relacionados aos conhecimentos pedagógicos - permitem a formação para as práticas de 

ensino, pesquisa e extensão, de forma articulada.  

Nesse sentido, procura-se também propor e desenvolver as atividades de estágio, e 

ACC’s, como espaços passíveis à integração curricular do projeto pedagógico do curso. 
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9.2.1 Matriz Curricular Proposta 

Per 
N° 

Ordem 
Código Área  Componente Curricular Créd. Carga 

Hor. 
Carga Horária 

Prática  Requisitos 

 
 
 
 
1º 

1 802 ACHJ Leitura e Produção de Texto 02 40   
2 702 ACHJ Introdução às Ciências da Religião 02 40 1  
3 702 ACHJ Ensino Religioso no Brasil 04 80 1  
4 702 ACHJ Sociologia da Religião 04 80 1  
5 703 ACHJ Seminário Temático: Religião e Gênero 02 40   

Subtotal 14 280 3  

2º 

6 700 ACHJ Iniciação Científica 02 40   
7 708 ACHJ Sociologia da Educação 02 40   
8 708 ACHJ Filosofia da Educação 02 40   
9 702 ACHJ Psicologia e Religiosidade 04 80 1  
10 702 ACHJ Antropologia da Religião 04 80 1  
11 702 ACHJ Introdução aos Textos e Narrativas Sagradas 04 80   

Subtotal 18 360 2  

3º 

12 708 ACHJ Psicologia da Educação 02 40   
13 708 ACHJ Didática Geral  02 40   
14 702 ACHJ Sociedade e Desenvolvimento Humano 02 40   
15 702 ACHJ Epistemologias e Fenômenos Religiosos 04 80 1  
16 702 ACHJ Textos e Narrativas Sagradas Indígenas 03 60 1  
17 708 ACHJ Seminário Temático: Alfabetização e Letramento 02 40   

Subtotal 15 300 2  

4º 

18 708 ACHJ Política e Gestão da Educação Básica 02 40   
19 702 ACHJ Metodologia do Ensino Religioso I 04 80 1  
20 702 ACHJ Textos e Narrativas Sagradas Africanas 04 80 1  
21 702 ACHJ Filosofia da Religião 02 40 1  
22 702 ACHJ Seminário Temático: História da Região 02 40 1  
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Subtotal 14 280 4  

 
 
5º 

23 708 ACHJ Educação Especial e Inclusão 02 40   
24 702 ACHJ Histórias Religiosas da América Latina 04 80 1  
25 700 ACHJ Estágio Curricular Supervisionado I 04 80   
26 702 ACHJ Metodologia do Ensino Religioso II 02 40 1 19 
27 702 ACHJ Diálogos Interculturais e Diversidade Religiosa 02 40 1  
28 702 ACHJ Textos e Narrativas Sagradas Orientais 04 80 1  
29   Eletiva 02 40   

Subtotal 20 400 4  

6º 

30 802 ACHJ Libras 02 40   
31 700 ACHJ Projeto de Pesquisa I 04 80 1  
32 702 ACHJ Estágio Curricular Supervisionado II 06 120  25 
33   Tecnologia da Educação 02 40   
34 702 ACHJ Textos e Narrativas Sagradas Semitas 04 80 1  

Subtotal 18 360 2  

7º 

35 700 ACHJ Projeto de Pesquisa II 02 40 1  
36 702 ACHJ Estágio Curricular Supervisionado III 06 120  32 
37 702 ACHJ Ensino Religioso e Direitos Humanos 04 80   
38 702 ACHJ Éticas e Ensino Religioso 04 80 1  
39 705 ACHJ Tópicos Integradores 02 40   

Subtotal 18 360 2  

8º 

40 702 ACHJ Trabalho de Conclusão de Curso 02 40   
41 700 ACHJ Estágio Curricular Supervisionado IV 05 100  36 
42 702 ACHJ Religiões, Ciências e Tecnologias 02 40 1  
43 703 ACHJ As religiões no Oeste de Santa Catarina 02 40 1  
44 702 ACHJ Artes, Culturas e Religiões 02 40 1  

Subtotal 13 260 3  
Atividade Curricular Complementar 10 200   
TOTAL  140 2.800 22 créditos = 440h práticas 
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9.2.2 Total de créditos e horas/aula por modalidades de componentes curriculares 
 

MODALIDADE DOS COMPONENTES 
CURRICULARES CRÉDITOS CARGA 

HORÁRIA 
Estágios Curriculares 21 420 
Trabalho de Conclusão de Curso/Monografia 02 40 
Carga horária prática  22 440 
Atividades Curriculares Complementares 10 200 
 
 
 
9.2.3 Componentes Curriculares Eletivos 
 

COMPONENTE CURRICULAR CRÉDITOS CARGA 
HORÁRIA 

História da Educação 02 40 
Diversidade e alteridade 02 40 
Educação Ambiental 02 40 
Bem-viver e alternativas ao desenvolvimento 02 40 
 
 
 
9.2.4 Componentes Curriculares que necessitam de seguro 
 
 

Necessitam de seguro os componentes curriculares de Estágio Curricular 

Supervisionado.  

 

9.3 Nucleação dos componentes curriculares 

A organização dos conteúdos que estruturam os componentes curriculares 

dispostos na matriz do curso pauta-se em na proposta de nucleação de conteúdos da 

Política e Diretrizes para o Ensino de Graduação e Sequencial da Unochapecó, composto 

por cinco núcleos de fundamentos, sendo eles: 
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Núcleo de fundamentos ontológicos e histórico-sociais 

Este núcleo contempla conteúdos que apresentam o ser social enquanto totalidade 

histórica e que discute particularidades da constituição sócio-histórica da sociedade 

brasileira e regional. 

Os conteúdos deste núcleo contemplam debates sobre a realidade regional, a 

organização do mundo do trabalho, suas reconfigurações contemporâneas e a inserção 

comunitária. 

Os componentes curriculares que integram este núcleo estão relacionados à 

formação humanitária de profissionais, aos questionamentos do sentido da vida, 

permitindo a compreensão da dimensão ontológica do ser humano.  

 

Núcleo de fundamentos ético-epistemológicos 

Compõem este núcleo os conteúdos que orientarão o estudante para identificar as 

matrizes fundantes dos processos metodológicos relacionados à prática profissional, às 

raízes epistemológicas de um dado olhar sobre uma temática ou problemática de seu 

campo de atuação e a apropriação do método científico. 

Tais componentes qualificam a incorporação de postura investigativa, o que 

permite ao estudante a autonomia intelectual necessária para a identificação de objetos e 

questões contemporâneas relacionadas à sua vida profissional e cidadã, bem como o 

desenvolvimento de criatividade e iniciativa na proposição de alternativas para a 

resolutividade de tais questões. 

Integram este núcleo conteúdos como a iniciação científica e as principais 

matrizes teóricas que estão na base da construção de cada profissão, assim como, a ética, 

ética profissional, pesquisa, processos de elaboração de monografias e trabalhos de 

conclusão de curso, entre outros. 

É preciso que, no decurso da graduação, os estudantes vivenciem práticas que lhes 

possibilitem refletir sobre sua dimensão de sujeito histórico, político e social e em que 
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medida as suas ações implicam melhorias ou retrocessos na condição de vida da 

população com a qual trabalham. 

 

Núcleo de fundamentos e conteúdos básicos para a formação profissional 

 

Este núcleo é constituído pelos conteúdos que integram conhecimentos gerais e 

aprofundam conceitos e concepções das áreas, e é imprescindível e fundamental que 

antecedam a formação profissional.  

Tais conteúdos tornam-se necessários para o efetivo domínio de conhecimentos 

específicos da área profissional, pois são o suporte ou alicerce para o domínio e segurança 

dos estudantes no desenvolvimento de habilidades de sua área de opção. 

 

Núcleo de fundamentos e conteúdos técnicos específicos do trabalho profissional 

 

Compõem este núcleo os conteúdos diretamente relacionados ao conhecimento e 

desenvolvimento de competências e habilidades profissionais. Devem estar presentes 

conhecimentos relacionados ao domínio das principais teorias e tecnologias que integram 

a profissão, bem como temas atuais relacionados à reestruturação do mundo do trabalho e 

as particularidades das relações de trabalho na área de formação. 

Também é fundamental que os cursos observem os perfis contemporâneos 

exigidos e se preocupem em instigar o desenvolvimento de habilidades que coloquem o 

estudante frente às polêmicas de sua área de atuação, motivando-o a ler tal realidade e se 

posicionar com segurança e autonomia intelectual. 

Integram esse núcleo os estágios obrigatórios, as experiências profissionais, os 

componentes de prática, a exemplo das metodologias de cada profissão. 

 

Núcleo de saber complementar ao trabalho profissional 

 

Este núcleo garantirá a ampliação da formação, por meio do oferecimento de 
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conteúdos que inserem o estudante no estado de arte da área de formação. 

Na sequência apresentamos a nucleação dos componentes curriculares dispostos 

na matriz do curo: 

NUCLEO DE FUNDAMENTOS ONTOLÓGICOS E HISTÓRICO-SOCIAIS 

Código Componente Curricular Cred. H/a 

702 Sociedade e desenvolvimento humano 02 40 

702 Histórias religiosas da América Latina 04 80 

703 As religiões no oeste de Santa Catarina 02 40 

702 Artes, culturas e religiões 02 40 

702 Ensino religioso no Brasil 04 80 

SUBTOTAL 14 280 

 
NUCLEO DE FUNDAMENTOS ÉTICO-EPISTEMOLÓGICOS 

Código Componente Curricular Cred. H/a 

802 Leitura e produção de texto 02 40 

702 Sociologia da Religião 04 80 

700 Iniciação Científica 02 40 

702 Psicologia e Religiosidade 04 80 

702 Filosofia da Religião 02 40 

702 Éticas e ensino religioso 04 80 

702 Antropologia da Religião 04 80 

700 Projeto de Pesquisa I 04 80 

700 Projeto de Pesquisa II 02 40 

702 Trabalho de Conclusão de Curso 02 40 

SUBTOTAL 30 1.200 

 
NUCLEO DE FUNDAMENTOS E CONTEÚDOS BÁSICOS PARA A FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL 

Código Componente Curricular Cred. H/a 
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708  Tecnologia da Educação 02 40 

708  Sociologia da Educação 02 40 

708 Psicologia da Educação 02 40 

708  Filosofia da Educação 02 40 

708  Didática Geral 02 40 

702 Metodologia do Ensino Religioso I 04 80 

702 Metodologia do Ensino Religioso II 02 40 

708  Educação Especial e Inclusão 02 40 

708  Política da Educação Básica   02 40 

702 Religiões, ciências e tecnologias 02 40 

802 Libras 02 40 

702 Ensino Religioso e Direitos Humanos 04 80 

700  Estágio Curricular Supervisionado I 04 80 

702  Estágio Curricular Supervisionado II 06 120 

702 Estágio Curricular Supervisionado III 06 120 

700  Estágio Curricular Supervisionado IV 05 100 

 Eletiva  02 40 

 Tópicos Integradores 02 40 

SUBTOTAL 53 1.060 

 
NUCLEO DE FUNDAMENTOS E CTEÚDOS TÉCNICOS                                             

NÚCLEO DE FUNDAMENTOS E CONTEÚDOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS DO 

TRABALHO PROFISSIONAL 

CÍFICOS DO TRABALHO PROFISSIONAL 

Código Componente Curricular Cred. H/a 

702 Introdução às Ciências da Religião 02 40 

702 Introdução aos textos e narrativas sagradas 04 80 

702 Epistemologias e fenômenos religiosos 04 80 

702 Textos e narrativas sagradas indígenas 03 60 



42 
  
 
UNIVERSIDADE COMUNITÁRIA DA REGIÃO DE CHAPECÓ 
Credenciada pelo Decreto Estadual n.° 5.571, de 27 de Agosto de 2002, publicado no Diário 
Oficial de Santa Catarina em 28/08/2002. Renovação de Credenciamento pelo Decreto Estadual 
nº 659 de 25 de setembro de 2007. 
 

ALTERAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS 
DA RELIGIÃO (LICENCIATURA) 

702 Textos e narrativas sagradas africanas 04 80 

702 Diálogos interculturais e diversidade religiosa 02 40 

702 Textos e narrativas sagradas orientais 04 80 

702 Textos e narrativas sagradas semitas 04 80 

SUBTOTAL 27 540 

 
NUCLEO DE SABER COMPLEMENTAR AO TRABALHO PROFISSIONAL 

Código Componente Curricular Cred. H/a 

703 Seminário Temático: Religião e Gênero 02 40 

708 Seminário Temático: Alfabetização e letramento 02 40 

702 Seminário Temático: História da Região 02 40 

SUBTOTAL 06 120 
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9.4 Ementários, objetivos e referências básicas e complementares dos componentes 

curriculares 

 

 
COMPONENTE CURRICULAR 

LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO 
EMENTA 
Realidade atual em relação à leitura, escrita e ao uso da língua culta em nosso país, estado e região. 
Sensibilização sobre a importância do uso da língua culta na vida pessoal e profissional. Produção de 
textos (orais e escritos), leitura e análise linguística de textos em diferentes gêneros. Coesão e 
coerência textual. Aspectos morfológicos, sintáticos, semânticos e pragmáticos. 
OBJETIVO 
Sensibilizar para a importância do aprimoramento da comunicação e da escrita e desenvolver as 
habilidades de leitura de textos técnicos e estudantes.  
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
1. A noção de texto; 
2. Gêneros textuais;  
3. Planejamento;  
4. Organização e constituição textual; 
5. Coesão textual: recursos coesivos;  
6. Coerência textual: fatores de 
coerência;  
7. Estágios de leitura: pré-leitura, leitura, pós-leitura; 
8. Níveis de leitura;  
9. Níveis de linguagem; 
10. Linguagem verbal e não verbal; 
11.  Objetividade e subjetividade;  
12. Produção textual;  
13. Análise linguística: aspectos gramaticais, adequação vocabular, morfológica, sintática e
semântica. 
REFERÊNCIAS BÁSICAS 
CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Analia Cochar. Gramática reflexiva: texto, 
semântica e interação. 2. ed. São Paulo: Atual, 2005.  
FARACO, Carlos Alberto; TEZZA, Cristóvão. Prática de texto: para estudantes universitários. 10. ed. 
Petrópolis: Vozes, 2002.  
KASPARY, Adalberto J. Português para profissionais: atuais e futuros. 19. ed. Porto Alegre: Edita, 
1995. 
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 
CITELLI, Adilson. O texto argumentativo. São Paulo: Scipione, 1994.  
FÁVERO, Leonor Lopes. Coesão e coerência textuais. 9. ed. São Paulo: Ática, 2001-2003.  
FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto: leitura e redação. 16. ed. São 
Paulo: Ática, 2000-2006.  
KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça. Argumentação e linguagem. 5. ed. São Paulo: Cortez, 1999. 
PÉCORA, Alcir. Problemas de redação. 5. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999-2002. 
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COMPONENTE CURRICULAR 
INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS DA RELIGIÃO 

EMENTA 
Universidade e seus significados. Universidade Comunitária. A Unochapecó no contexto universitário. 
Reconhecimento dos espaços universitários. A construção do projeto profissional e as diretrizes 
curriculares. O Projeto Político Pedagógico do Curso de Ciências da Religião (Licenciatura). A 
profissão docente e o ensino religioso.  Possibilidades e espaços de inserção profissional do licenciado 
em Ciências da Religião.  
O desenvolvimento das Ciências da Religião. Objeto, tensões, desafios e perspectivas das Ciências 
da(s) Religião(ões) no Brasil. O fenômeno religioso, sua sistematização e institucionalização na 
história. O status epistemológico das Ciências da(s) Religião(ões). 
OBJETIVO 
Compreender criticamente o desenvolvimento das Ciências da Religião no Brasil, buscando introduzir 
o estudante nos temas e preocupações científicas presentes no estudo científico da religião, 
enfatizando desafios e perspectivas na atualidade. 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS  
Relação entre teoria e atividade profissional. 
Diversidade e alteridade 
Conceitos de Universidade e seus significados.  
Universidade Comunitária.  
A Unochapecó no contexto universitário. 
 Reconhecimento dos espaços universitários. 
A construção do projeto profissional e as diretrizes curriculares. 
Projeto Político Pedagógico do Curso de Ciências da Religião. 
 A profissão docente e o ensino religioso.  
Possibilidades e espaços de inserção profissional do licenciado em Ciências da Religião.  
O desenvolvimento das Ciências da Religião. 
 Objeto, tensões, desafios e perspectivas das Ciências da(s) Religião(ões) no Brasil. 
O fenômeno religioso, sua sistematização e institucionalização na história. 
O status epistemológico das Ciências da(s) Religião(ões). 
OBJETIVO 
Compreender criticamente o desenvolvimento das Ciências da Religião no Brasil, buscando introduzir 
o estudante nos temas e preocupações científicas presentes no estudo científico da religião, 
enfatizando desafios e perspectivas na atualidade. 
REFERÊNCIAS OMPLEMENTARES 
MARTINI, Antonio et al. O humano, lugar do sagrado. Depto.de teologia e ciências da religião 
PUC/SP. São Paulo: Olho d’água, 1995. 
OLIVEIRA, Ana Cláudia Delfini Capistrano. Além da razão ou razão do além? Reflexões 
sociológicas sobre o sagrado. Itajaí: Universidade do Vale do Itajaí, 2007. 
OLIVEIRA, Irene Dias de (Orgs.). O futuro da religião na sociedade global: uma perspectiva 
multicultural. São Paulo: Paulinas, 2008. 
USARSKI, Frank (org.). Espectro disciplinar da ciência da religião. São Paulo: Paulinas, 2007. 
URSARSKI, Frank. Constituintes da Ciência da Religião. São Paulo: Paulinas, 2006. 
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COMPONENTE CURRICULAR 

ENSINO RELIGIOSO NO BRASIL 
EMENTA 
O Ensino Religioso no contexto da educação do Brasil. Períodos históricos, contextos e concepções. O 
Ensino Religioso nas constituições Brasileiras. O Ensino Religioso em Santa Catarina: histórico, 
legislação e currículo. Inserção no cotidiano escolar da Educação Básica. 
OBJETIVO 
Estudar e analisar criticamente a história e desenvolvimento do componente curricular de Ensino 
Religioso no Brasil. 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
O Ensino Religioso no contexto da educação do Brasil.  
Períodos históricos, contextos e concepções.  
O Ensino Religioso nas constituições Brasileiras.  
O Ensino Religioso em Santa Catarina: histórico, legislação e currículo. 
 Inserção no cotidiano escolar da Educação Básica. 
Relação entre teoria e atividade profissional. 
Diversidade e alteridade 
REFERÊNCIAS BÁSICAS 
FIGUEIREDO, Anísia de Paulo. O ensino religioso no Brasil: tendências, conquistas, perspectivas. 
Petrópolis: Vozes, 1996. 
OLIVEIRA, Lilian Blanck de. Et. al. Ensino religioso: no ensino fundamental. Campinas: Cortez, 
2007. 
POZZER, Adecir (Org.). Diversidade religiosa e ensino religioso no Brasil: memórias, propostas e 
desafios. São Leopoldo: Nova Harmonia, 2010. 
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 
CAMARGO, César S.; CECCHETTI, Elcio; OLIVEIRA, Lílian Blanck de. Terra e 
alteridade: pesquisas e práticas pedagógicas em ensino religioso.São Leopoldo, RS: Oikos, 2007. 
DURKHEIM, Émile. As formas elementares de vida religiosa: o sistema totêmico na Austrália. 1. ed. 
São Paulo: Martins Fontes, 2000.  
FIGUEIREDO, Anísia de Paulo. Ensino religioso: perspectivas pedagógicas. 2. ed. Petrópolis; Vozes, 
1995. 
OLIVEIRA, Lílian Blanck de; RISKE-KOCH, Simone; WICKERT, Tarcisio Alfonso 
(Orgs.). Formação de docentes e ensino religioso no Brasil: tempos, espaços e lugares. Blumenau: 
Edifurb, 2008. 
OLIVEIRA, Lílian Blanck de, et al (orgs.). Cultura e diversidade religiosa na América Latina: 
pesquisas e perspectivas pedagógicas. Blumenau: Edifurb; São Leopoldo: Nova Harmonia, 2009. p. 
307. 
 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR 
SOCIOLOGIA DA RELIGIÃO 

EMENTA 
As religiões como produção social e objetos de estudo da Sociologia. Método sociológico e as 
principais teorias da religião. Processos de construção e reconstrução de crenças, práticas e discursos 
religiosos nas sociedades modernas e multiculturais. Territórios, territorialidades, ideologias e 
religiões. Teoria da secularização e o lugar das religiões nas atuais sociedades de mercado. A 
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diversidade religiosa na sociedade contemporânea. Os sem religião e a relação com a sociedade.  
OBJETIVO 
Compreender a dinâmica entre religiões e sociedades e as influências das tradições religiosas e não-
religiosas no mundo social. 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
As religiões como produção social e objetos de estudo da Sociologia.  
Método sociológico e as principais teorias da religião.  
Processos de construção e reconstrução de crenças, práticas e discursos religiosos nas sociedades 
modernas e multiculturais.  
Territórios, territorialidades, ideologias e religiões.  
Teoria da secularização e o lugar das religiões nas atuais sociedades de mercado.  
A diversidade religiosa na sociedade contemporânea.  
Os sem religião e a relação com a sociedade. 
Relação entre teoria e atividade profissional. 
Diversidade e alteridade 
REFERÊNCIAS BÁSICAS 
BERGER, Peter L.; LUCKMANN, Thomas. A construção social da realidade: tratado de sociologia 
do conhecimento. 22. ed. Petrópolis: Vozes, 2002. 
BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas simbólicas. 5. ed. São Paulo: Perspectiva, 1999-2001. 
CIPRIANI, Roberto. Manual de sociologia da religião. São Paulo: Paulus, 2007.  
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 
OLIVEIRA, Pedro A. Ribeiro de. Religião e dominação de classe: gênese, estrutura e função do 
catolicismo romanizado no Brasil. Petrópolis: Vozes, 1985. 
PASSOS, João Décio. Como a religião se organiza: tipos e processos. São Paulo: Paulinas, 2006. 
PIERUCCI, Antônio Flávio de Oliveira. Ciladas da diferença. 2. ed. São Paulo: Ed. 34, 2000. 
TEIXEIRA, Faustino Luiz Couto; MENEZES, Renata (Org.) As religiões no Brasil: continuidades e 
rupturas. Petrópolis - RJ: Vozes, 2006.  
WEBER, Max. Conceitos básicos de sociologia. São Paulo: Moraes, 1989. 
 
 
 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR 
SEMINÁRIO TEMÁTICO RELIGIÕES E GÊNERO 

EMENTA 
Concepções de gênero nas diferentes crenças e tradições religiosas. Relações de poder e questões de 
gênero no campo religioso.  
OBJETIVO 
Compreender as relações existentes sobre as questões de gênero nas diferentes culturas e tradições 
religiosas. 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
Contextualizando Relação entre teoria e atividade profissional. 
Diversidade e alteridade 
Religião e Gênero; 
Concepções de gênero nas diferentes crenças e tradições religiosas.  
Relações de poder e questões de gênero no campo religioso. 
REFERÊNCIAS BÁSICAS 
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BRUSCHINI, Cristina; UNBEHAUM, Sandra G. (Orgs.) Gênero, democracia e sociedade 
brasileira. São Paulo: 34, 2002 
GROSSI, Miriam Pillar; UZIEL, Anna Paula; MELLO, Luiz. Conjugalidades, parentalidades e 
identidades lésbicas, gays e travestis. Rio de Janeiro: Garamond, 2007. 
LOURO, Guacira Lopes. Gênero, sexualidade e educação: uma perspectiva pós-estruturalista. 12. ed. 
Petrópolis: Vozes, 2011. 
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 
BORBA, Ângela; FARIA, Nalu; GODINHO, Tatau. Mulher e política: gênero e feminismo no Partido 
dos Trabalhadores. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 1998. 
BRUSCHINI, Cristina; PINTO, Céli Regina (Org.) Tempos e lugares de gênero. São Paulo: Ed. 34, 
2001. 
COSTA, Albertina de Oliveira; BRUSCHINI, Cristina (Org.) Uma questão de gênero. Rio de Janeiro: 
Rosa dos Tempos, 1992. 
LOURO, Guacira Lopes. Um corpo estranho: ensaios sobre sexualidade e teoria queer. Belo 
Horizonte: Autêntica, 2004. 
RIBEIRO, Zilda Fernandes. A mulher e seu corpo: magistério eclesiástico e renovação da ética. 
Aparecida, Ed. Santuário, 1998. 
 
 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR 
INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

EMENTA 
Caracterização do conhecimento científico como uma forma específica de compreensão da realidade. 
A ciência como base da formação profissional/relação entre ciência, tecnologia e sociedade. Produção 
do conhecimento nas diferentes perspectivas metodológicas. Universidade como espaço de 
apropriação, produção e difusão científica. Organização pessoal, métodos e técnicas de estudo. A 
pesquisa bibliográfica e a escrita científica.  Normas da ABNT. Elaboração e apresentação de 
trabalhos técnico-didáticos e acadêmicos. Apropriação indevida (plágio)..   
OBJETIVO 
Apropriar-se dos elementos centrais relativos ao processo de conhecimento para o mundo do trabalho 
de forma crítico-científica. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Noções Introdutórias: 
1.   A partir de artigos contidos em Cadernos metodológicos: diretrizes do trabalho científico, 
Metodologia Científica; 
2. Universidade e compromissos sociais; 
3. A produção de Conhecimento;    
4. Compromissos, ética e sociedade;  
5. Os diferentes tipos de conhecimento. 
Trabalhos na Graduação:  
1. A promoção de atitudes investigativas no ensino superior; 
2. Leitura;  
3. Sublinhado;  
4. Resumo;  
5. Fichamento; 
6.  Resenha;  
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7. A técnica do seminário; 
8.  Normas para a redação técnico-científica. 
Estrutura e apresentação de trabalhos na graduação. Elaboração de referências: 
1. Com um autor, com dois autores, com três autores, com mais de três autores, de artigos de revistas, 
etc. Estas atividades compreendem: Biografia dos autores; principais acontecimentos históricos, com o 
intuito de compreender as influências teóricas e acadêmicas quando do lançamento da obra, responder, 
posicionando-se sobre a importância de ler, ou utilizar tal obra em sua formação e breve resumo sobre 
a mesma. 
Colocando em prática o aprendido: 
 1. Orientações gerais para a escrita de trabalhos acadêmicos: digitação e apresentação gráfica como: 
papel, margens, espaçamentos, fonte, etc. 
REFERÊNCIAS BÁSICAS 
GALLIANO, A. Guilherme. O método científico: Teoria e Prática. São Paulo: HARBRA, 1986. 
MEDEIROS, J. B. Técnicas de Redação. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1988. 
REY, L. Como redigir trabalhos científicos. São Paulo: Edgard Blucher, 1978. 
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 
BARROS, Aidil Jesus da Silveira; LEHFELD, Neide Aparecida de Souza. Fundamentos de 
metodologia: um guia para a iniciação científica.2. ed. ampl. São Paulo: Makron Books, 2000.  
FACHIN. Fundamentos de metodologia. São Paulo: Atlas, 1996. 
FERRARI, A. T. Metodologia da pesquisa científica. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1982. 
SALVADOR, A.D. Métodos e técnicas de pesquisa bibliográfica. Elaboração de Relatórios de Estudos 
Científicos. Porto Alegre: Sulina, 1986. 
TRIVINOS, A. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa em educação. São 
Paulo: Atlas, 1996. 
 
 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR 
SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO 

EMENTA 
A sociologia como ciência. Conceitos sociológicos fundamentais segundo os três paradigmas: 
funcionalismo, materialismo histórico e sociologia compreensiva e sua relação com a educação. 
OBJETIVO GERAL 
Compreender a constituição da sociologia enquanto ciência e analisar a trajetória e as implicações dos 
estudos sociológicos da educação no Brasil na perspectiva macro e microssocial. 
CONTEUDO PROGRAMÁTICO 
- A sociologia como ciência.  
- Conceitos sociológicos fundamentais segundo os três paradigmas: funcionalismo, materialismo 

histórico e sociologia compreensiva e sua relação com a educação. 
REFERÊNCIAS BÁSICAS 
MEKSENAS, Paulo. Sociologia da educação: uma introdução ao estudo da escola no processo de 
transformação social. 11. ed. São Paulo: Loyola, 2003.  
RODRIGUES, Alberto Tosi. Sociologia da educação. 5. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2004.  
TURA, Maria Rodrigues R; KONDER, Leandro. Sociologia para educadores. 2 ed. Rio de Janeiro: 
Quartet, 2002, 160 p. 
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 
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URKHEIM, Émile. As regras do método sociológico. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2003.  
ELIAS, Norbert. Introdução à sociologia. Lisboa: 70, 1970-2005.  
GIDDENS, Anthony. Sociologia. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2005. 
WEBER, Marx. A ética protestante e o espírito do capitalismo. 12. ed. São Paulo: Pioneira, 1997.  
DOMINGUES, José Maurício. Teorias sociológicas no século XX. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2001. 
 
 
 

 COMPONENTE CURRICULAR 
FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO 

EMENTA 
Principais correntes filosóficas modernas e respectivas formas argumentativo-epistemológicas que dão 
sustentação aos diferentes discursos e práticas educacionais: o idealismo, o materialismo histórico e 
dialético, o positivismo, o pragmatismo e a fenomenologia. O pensamento crítico frankfurtianos e seus 
aportes em educação. O pensamento dito pós-moderno/pós-estruturalista (ou da modernidade líquida) e 
seus aportes realizados pela teoria e pela prática educacionais: tradição filosófica que remonta a 
Nietzsche, passa por Heidegger e as diferentes derivações atuais no Brasil e no exterior. 
OBJETIVO GERAL 
Aprender a pensar com coerência teórica as práticas próprias e alheias explicitadas pelas diferentes 
textualidades/formações linguísticas, em diferentes cenários epistemológicos, em diferentes 
contextos/níveis educacionais, para tornar familiares as diferentes concepções filosóficas e 
epistemológicas e suas formas argumentativas em educação. 
CONTEUDO PROGRAMÁTICO 
- O idealismo filosófico, sua epistemologia e formas argumentativas em educação; 
- O materialismo histórico e dialético no pensamento educacional brasileiro, sobretudo a partir da 

década de 1970; 
- O positivismo e suas inflexões educacionais: os atuais pressupostos numa economia globalizante; 
- O pragmatismo: fundamentos, epistemologia e seus reflexos na educação brasileira; 
- A fenomenologia, sua base epistemológica e seus desdobramentos históricos na filosofia em geral e 

na educação, em particular; 
- A Escola de Frankfurt: a crítica da razão ocidental, a teoria da ação comunicativa e educação; 
- - O pensamento dito pós-moderno/pós-estruturalista: teorias, tendências e formas de recepção em 

educação no exterior e no Brasil. 
REFERÊNCIAS BÁSICAS 
FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 41. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005. 
GHIRALDELLI JR., Paulo. Didática e teorias educacionais. Rio de Janeiro: DP&A, 2000.  
SAVIANI, Dermeval. Educação: do senso comum à consciência filosófica. 11. ed. Campinas: Autores 
Associados, 1992. 
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 
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AGAMBEN, Giorgio. O que é o contemporâneo? e outros ensaios. Chapecó: Argos, 2009.  
ARANHA, Maria Lúcia de Arruda; MARTINS, Maria Helena Pires. Filosofando: introdução à 
filosofia. 3. ed. rev. Sao Paulo: Moderna, 2003.  
CHAUI, Marilena. Convite à filosofia. 13. ed. São Paulo: Ática, 2003.  
FOUREZ, Gérard. A construção das ciências: introdução à filosofia e a ética das ciências. São Paulo: 
Ed. UNESP, 1995. 
LUCKESI, Cipriano Carlos; PASSOS, Elizete. Introdução à filosofia: aprendendo a pensar. 3. ed. São 
Paulo: Cortez, 2000. 271 p. 
 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR 
PSICOLOGIA E RELIGIOSIDADE 

EMENTA 
Estuda os fenômenos religiosos do ponto de vista psicológico como: o desenvolvimento da 
consciência coletiva e individual. Experiências do ser religioso nas culturas e tradições religiosas.
Formação da personalidade e religiosidade. A influência do religioso nos processos subjetivos e 
intersubjetivos. Simbolismo, comportamento e processo ritualístico. Relação entre cura psíquica e 
espiritual. Processos de aprendizagem e religiosidade.  
OBJETIVO 
Analisar criticamente o fenômeno da religiosidade a partir das teorias do campo da psicologia, 
evidenciando como a experiência do sagrado, o comportamento religioso, a formação da consciência 
religiosa e a dimensão espiritual do ser humano influenciam na constituição da subjetividade 
individual e coletiva. 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
Fenômenos religiosos. 
O desenvolvimento da consciência coletiva e individual.  
Experiências do ser religioso nas culturas e tradições religiosas.  
Formação da personalidade e religiosidade.  
A influência do religioso nos processos subjetivos e intersubjetivos.  
Simbolismo, comportamento e processo ritualístico.  
Relação entre cura psíquica e espiritual. 
Processos de aprendizagem e religiosidade 
Relação entre teoria e atividade profissional. 
Diversidade e alteridade 
REFERÊNCIAS BÁSICAS 
ARCURI, Irene Gaeta; ANCONA-LOPEZ, Marília (org.). Temas em Psicologia da Religião. São 
Paulo: Vetor, 2007. 
ÁVILA, Antônio. Para conhecer a psicologia da religião. São Paulo: Loyola, 2007 
JUNG, C. G. Psicologia e religião. 2. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1984. 
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 
FRAAS, Hans-Jürgen. A religiosidade humana: compêndio de psicologia da religião. 2. ed. São 
Leopoldo: Sinodal, 2007. 
HOLANDA, Adriano (org.). Psicologia, religiosidade e fenomenologia. Campinas/SP: Alínea, 2004. 
JUNG, C. G. O desenvolvimento da personalidade. 7. ed. Petrópolis: Vozes, 1999. 
MASSIMI, Marina; MAHFOUD, Miguel. Diante do Mistério. Psicologia e Senso Religioso. São 
Paulo: Loyola, 1999. 
PAIVA, Geraldo José (org.). Entre necessidade e desejo. Diálogos da Psicologia com a religião. São 
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Paulo: Loyola, 2001. 
 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR 
ANTROPOLOGIA DA RELIGIÃO 

EMENTA 
A história da Antropologia e das interpretações do fenômeno religioso. Cultura, fenômeno religioso 
e a contemporaneidade. Etnocentrismo e relativismo cultural. Fronteiras da religião e  as relações 
interculturais. O Conceito de religião enquanto cultura e ideologia. Análise e compreensão do 
sincretismo. Diversidade religiosa e modernidade brasileira. 
OBJETIVO 
Compreender as diferentes manifestações do fenômeno religioso à luz dos conceitos e categorias 
antropológicas, a fim de interpretar a diversidade cultural religiosa que caracteriza as diferentes 
culturas e sociedades brasileiras e mundiais.  
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
A história da Antropologia e das interpretações do fenômeno religioso.  
Cultura, fenômeno religioso e a contemporaneidade.  
Etnocentrismo e relativismo cultural.  
Fronteiras da religião e  as relações interculturais.  
O Conceito de religião enquanto cultura e ideologia.  
Análise e compreensão do sincretismo.  
Diversidade religiosa e modernidade brasileira. 
Relação entre teoria e atividade profissional. 
Diversidade e alteridade 
REFERÊNCIAS BÁSICAS 
GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: LTC, 2011. 
LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. 11. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1996. 
VAZ, Henrique Cláudio de Lima. Antropologia filosófica. 6. ed. São Paulo: Loyola, 2001. 
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 
BERGER, Peter L.; LUCKMANN, Thomas. A construção social da realidade: tratado de sociologia 
do conhecimento. 10. ed. Petropólis: Vozes, 1993. 
CUNHA, Manuela Carneiro da. Antropologia do Brasil: mito, história, etnicidade. 2. ed. São Paulo: 
Brasiliense, 1987. 
ELIADE, Mircea. O sagrado e o profano: a essência das religiões. São Paulo: M. Fontes, 1996. 
ESTERCI, Neide; FRY, Peter; GOLDENBERG, Mirian. Fazendo antropologia no Brasil. Rio de 
Janeiro: DP&A, 2001. 
LEITE, Ilka Boaventura. Ética e estética na antropologia. Florianópolis: UFSC - Universidade Federal 
de Santa Catarina, 1998. 
 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR 
INTRODUÇÃO AOS TEXTOS E NARRATIVAS SAGRADAS 

EMENTA 
Acontecimentos e contextos históricos que originaram as narrativas e os textos sagrados das Tradições 
Religiosas de matrizes orientais, semitas, africanas, indígenas e afroamericanas. O sagrado, o mítico e 
o místico nas narrativas e textos sagrados. História da transmissão das narrativas e textos sagrados. 
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Possíveis leituras e releituras hermenêuticas. 
OBJETIVO 
Compreender a formação e a transformação histórica das estruturas, linguagens e diferentes 
possibilidades de interpretação das narrativas e dos textos sagrados em diversas culturas e tradições 
religiosas. 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
Relacionar, contextualizar a relação entre teoria e atividade profissional. 
Diversidade e alteridade 
Textos sagrados das Tradições Religiosas de matrizes orientais, semitas, africanas, indígenas 
e afroamericanas. O sagrado, o mítico e o místico nas narrativas e textos sagrados.  
História da transmissão das narrativas e textos sagrados. 
 Possíveis leituras e releituras hermenêuticas sobre os textos sagrados. 
REFERÊNCIAS BÁSICAS 
CROATTO, J. Severino. As linguagens da experiência religiosa: uma introdução à fenomelogia da 
religião. 3. ed. São Paulo: Paulinas, 2010. 
CAMPBELL, Joseph; MOYERS, Bill. O poder do mito. São Paulo: Palas Athena, 1996. 
STEIN, Ernildo. Aproximação sobre hermenêutica. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1996. 
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 
ECKEL, Malcolm David. Conhecendo o budismo: origens, crenças, práticas, textos sagrados, lugares 
sagrados. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009. 
EHRLICH, Carl S. Conhecendo o Judaísmo: origens, crenças, práticas, textos sagrados, lugares 
sagrados. Petrópolis, RJ: Vozes, 2010. 
GORDON, Matthew S. Conhecendo o islamismo: origens, crenças práticas, textos sagrados, lugares 
sagradas. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009. 
NARAYANAN, Vasudha. Conhecendo o hinduísmo: origens, crenças, práticas, textos sagrados, 
lugares sagrados. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009. 
OLDSTONE-MOORE, Jennifer. Conhecendo o taoísmo: origens, crenças, práticas, textos sagrados, 
lugares sagrados. Petrópolis, RJ: Vozes, 2010. 
 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR 
PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO 

EMENTA 
Inserção da Psicologia no campo da educação. As abordagens Inatista-Maturacionista, Ambientalista e 
Histórico-cultural do desenvolvimento, da aprendizagem e suas implicações na escola e no cotidiano 
escolar. Os diferentes períodos da vida humana (infância, adolescência, adulta...) sob o enfoque 
histórico-cultural e o processo pedagógico escolar. 
OBJETIVO GERAL 
Compreender a relação psicologia - prática pedagógica, tendo em vista uma leitura crítica e 
comprometida com o processo educacional. 
CONTEUDO PROGRAMÁTICO 
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4.1. PRIMEIRA UNIDADE: História, Objeto e Métodos da Psicologia e Psicologia da Educação  
4.1.1. A Psicologia na História 
4.1.2. Relação Psicologia e Psicologia da Educação 
4.1.3. Objeto da Psicologia 
4.1.4. A questão do método 
4.1.5. Escolas Psicológicas  
4.2. SEGUNDA UNIDADE: Principais concepções de desenvolvimento e aprendizagem 
4.2.1. Inatismo maturacionista 
4.2.2. Ambientalismo 
4.2.3. A perspectiva Histórico-Cultural 
4.3. TERCEIRA UNIDADE: O pensamento de Henri Wallon  
4.3.1. As etapas do desenvolvimento infantil 
4.3.2. Principais conceitos na perspectiva walloriana 
4.3.3. A questão do conflitos eu-outro na construção da pessoa 
4.4.QUARTA UNIDADE: Perspectiva do desenvolvimento cognitivo em Jean Piaget 
4.4.1.Principais conceitos sobre o desenvolvimento cognitivo 
4.4.2.A construção do pensamento na criança 
4.4.3.Contribuições do pensamento piagetiano na educação 
REFERÊNCIAS BÁSICAS 
FONTANA, Roseli Ap. Cação; CRUZ, Maria Nazaré da. Psicologia e trabalho pedagógico. São Paulo: 
Atual, 1997-2002 
OLIVEIRA, Marta Kohl de. Vygotsky: aprendizado e desenvolvimento um processo sócio-histórico. 
4. ed. São Paulo: Scipione, 1997-2002.  
PALANGANA, Isilda Campaner. Desenvolvimento e aprendizagem em Piaget e Vygotsky: a 
relevância do social. 3. ed. São Paulo: Summus, 2001. 
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 
Alice Beatriz B. Izique Bastos. A Construção da pessoa em Wallon e a Constituição do Sujeito em 
Lacan. Petrópolis: Vozes, 2003 
CAMPOS, Dinah de Souza. Psicologia da adolescência: normalidade e psicopatologia. 10. ed. 
Petropolis: Vozes, 1986. 157 p. 
GALVÃO, Izabel. Henri Wallon: uma concepção dialética do desenvolvimento infantil. 10. ed. 
Petrópolis: Vozes, 2002. 134 p. 
A TAILLE, Yves de; OLIVEIRA, Marta Kohl de; DANTAS, Heloysa. Piaget, Vygotsky, Wallon: 
teorias psicogenéticas em discussão. São Paulo: Summus, 1992. 117 p. 
GOULART, Iris Barbosa. Piaget: experiências básicas para utilização pelo professor. 17. ed. 
Petrópolis: Vozes, 2000. 158 p 
 
 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR 
DIDÁTICA GERAL 

EMENTA 
Processo de ensino e aprendizagem. Concepções de planejamento. Aspectos teóricos e práticos do 
planejamento. Tipos de planejamento. Componentes do plano de ensino. Momentos de uma aula. 
Construção do conhecimento em sala de aula. 
OBJETIVO GERAL 
Compreender a importância do planejamento no processo educacional e elaborar diferentes tipos de 
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planos de ação docente. 
CONTEUDO PROGRAMÁTICO 
- A didática como elemento construtivo do processo de ensino e aprendizagem; 
- Concepções e tendências da educação e suas manifestações sobre o processo de ensino 

aprendizagem;  
- Reflexões em torno do Planejamento e do PPC; 
- Bases do Planejamento: Diretrizes Curriculares; Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e 

Propostas Curriculares; 
- Planejamento enquanto método da prática pedagógica: 
- Fundamentos teórico- metodológico do planejamento e da ação pedagógica; 
- O Conceito de planejamento: níveis, elementos e suas relações;  
- Estrutura de um projeto de ensino – aprendizagem; (Tema, justificativa, objetivos , conteúdo, 

metodologia e avaliação); 
- Roteiro de elaboração de um projeto de ensino aprendizagem - Os diferentes tipos de Planos 
- A construção do conhecimento :Organização da prática pedagógica – Momentos de uma aula. 
REFERÊNCIAS BÁSICAS 
GADOTTI, Moacir; ROMÃO, José Eustáquio (Org.) Autonomia da escola: princípios e propostas. 6. 
ed. São Paulo: Cortez, 2004.  
GANDIN, Danilo. Planejamento como prática educativa.12. ed. São Paulo: Loyola, 2002. 111 p 
VASCONCELLOS, Celso dos Santos. Planejamento: projeto de ensino-aprendizagem e projeto 
político-pedagógico. 11. ed. São Paulo: Libertad, 2002. 
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 
LIBÂNEO, José Carlos. Organização e gestão da escola: teoria e prática. 5. ed. Goiânea: MF livros, 
2008.  
LUCKESI, Cipriano Carlos. Avaliação da aprendizagem escolar. 14. ed. São Paulo: Cortez, 2002.  
SAVIANI, Dermeval. Escola e democracia. 34. ed. rev. Campinas: Autores Associados, 2001. 94 p. 
(Polêmicas do nosso tempo ) 
VASCONCELLOS, Celso dos S. Construção do conhecimento em sala de aula. 11 ed. São Paulo: 
Libertad, 2000.  
ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998. 
 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR 
SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO HUMANO 

EMENTA 
A sociedade, o sujeito social. Cultura, ética e política. Transformações históricas e científicas: das 
formas de humanização/desumanização. Globalização. Direitos Humanos. Sociedades indígenas e 
afrodescendentes. Diversidade e Políticas Públicas Inclusivas. Educação ambiental e a relação 
sociedade-natureza. 
OBJETIVO GERAL 
Compreender a complexidade da atual sociedade a fim de fundamentar uma formação integral, ética e 
cidadã. 
CONTEUDO PROGRAMÁTICO 
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1. Conceitos e abordagens sobre: cultura, trabalho, sociedade, Estado, política, democracia, 
identidade, liberdade, individualismo, epistemologia, ética, ciência, universidade – Elaboração de 
um glossário;  

2. período técnico informacional; a globalização, a atual sociedade de consumo; 
3. Ser humano, sociedade, cultura; Ética, cidadania e profissão; 
4. Minorias e sociedades indígenas e afrodescendentes: identidades, preconceitos, discriminações, 

etnocentrismo, relativismo cultural;  
5. Direitos Humanos e Políticas Inclusivas; 
6. Questões ambientais na atual sociedade. 
REFERÊNCIAS BÁSICAS 
IANNI, Octavio. Sociedade global. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005. 
SANTOS, Milton. O espaço cidadão. São Paulo: Nobel, 2002. 
BOFF, Leonardo. A ética e a formação de valores na sociedade. Instituto Ethos, 2003. 
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 
BRASIL. Ministério da Justiça. Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948.  
LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico.16.ed. Rio de Janeiro: Zahar, 
2009.117 p.  
SOUZA SANTOS, Boaventura de. “Por uma concepção multicultural de direitos humanos”. In: _____ 
(Org.). Reconhecer para libertar. Os caminhos do cosmopolitismo multicultural. Rio de Janeiro, 2003. 
SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único ã consciência universal. 6' ed. 
Rio de Janeiro: Record, 2001. 
SILVA, Kalina Vanderlei; SILVA, Maciel Henrique. Dicionário de conceitos históricos. 3. ed. São 
Paulo: Contexto, 2010. 439 p. 
 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR 
EPISTEMOLOGIAS E FENÔMENOS RELIGIOSOS 

EMENTA 
Conceitos de epistemologias. O fenômeno religioso nas diferentes culturas e tradições religiosas. Raiz 
do fenômeno religioso e conhecimento religioso. Fenômenos religiosos e finitude humana.  
Representações sobre o sagrado e profano. Manifestações dos fenômenos religiosos na arte, música, 
cultura, arquitetura, ritos, símbolos, valores e códigos éticos.  
OBJETIVO 
Compreender os fundamentos, estruturas, manifestações e influências do fenômeno religioso na vida 
humana e nas diversas culturas e tradições religiosas. 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
Conceitos de epistemologias. 
O fenômeno religioso nas diferentes culturas e tradições religiosas.  
Raiz do fenômeno religioso e conhecimento religioso.  
Fenômenos religiosos e finitude humana.  
Representações sobre o sagrado e profano. 
Manifestações dos fenômenos religiosos na arte, música, cultura, arquitetura, ritos, símbolos, valores e 
códigos éticos.  
 
REFERÊNCIAS BÁSICAS 
BOMBASSARO, Luiz Carlos. As fronteiras da epistemologia: como se produz o conhecimento. 3. ed. 
Petrópolis: Vozes, 1997. 
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BAPTISTA, Paulo Agostinho Nogueira; PASSOS, Mauro; SILVA, Wellington Teodoro da (Org.). O 
sagrado e o urbano: diversidades, manifestações e análise. São Paulo: Paulinas, 2008.  
PENNA, Antônio Gomes. Introdução à epistemologia. Rio de Janeiro: Imago, 2000. 
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 
ALVES, Rubem Azevedo. O que é religião. 14. ed. São Paulo: Brasiliense, 1991.  
CRAWFORD, Robert. O que é Religião? Petrópolis, RJ: Vozes, 2005. 
ELIADE, Mircea. Dicionário das religiões. São Paulo: M. Fontes, 1995. 
JAPIASSÚ, Hilton. Introdução ao pensamento epistemológico. 7. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: 
Francisco Alves, 1992. 
OLIVEIRA, Ana Cláudia Delfini Capistrano de. Além da razão ou razão do além? reflexões 
sociológicas sobre o sagrado. Itajaí: Univali Ed., 2007. 
 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR 
TEXTOS E NARRATIVAS SAGRADAS INDÍGENAS 

EMENTA 
Contexto sócio-político-histórico-cultural e religioso dos textos sagrados das religiões indígenas. 
Formação e interpretação dos textos sagrados orais. Universo mitológico e outras manifestações 
simbólicas dos grupos indígenas (xamanismo, pajelança), considerando o seu processo de sincretismo 
e hibridismos culturais e religiosos. 
OBJETIVO 
Conhecer e compreender as estruturas religiosas dos textos orais e escritos das sociedades indígenas e 
sua função na organização do seu mundo social.  
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
Relação entre teoria e atividade profissional. 
Diversidade e alteridade 
Contexto sócio-político-histórico-cultural e religioso dos textos sagrados das religiões indígenas. 
 Formação e interpretação dos textos sagrados orais. 
 Universo mitológico e outras manifestações simbólicas dos grupos indígenas (xamanismo, pajelança), 
considerando o seu processo de sincretismo e hibridismos culturais e religiosos. 
REFERÊNCIAS BÁSICAS 
BOFF, Leonardo. O casamento entre o céu e a terra. Contos dos povos indígenas do Brasil. Rio de 
Janeiro: Salamandra, 2001. 
CAMPBELL, Joseph. As máscaras de Deus. Mitologia primitiva. São Paulo: Palas Atenas, 1992. 
LANGDON, E. Jean Matteson. Xamanismo no Brasil: novas perspectivas. Florianópolis: UFSC –
Universidade Federal de Santa Catarina, 1996.  
REFERÊNCIAS COMPLEMENTAR 
BYINGTON, Carlos (Org.). Moitará I: o simbolismo nas culturas indígenas brasileiras. São Paulo: 
Paulus, 2006. 
GRANDO, Beleni Saléte (Orgs.). O eu e o outro na escola: contribuições para incluir a história e a 
cultura dos povos indígenas na escola. Cuiabá: EdUFMT, 2010. 
PERON, Vanusa; DMITRUK ORTIZ, Hilda Beatriz. Oralidade, representações e narrativa 
indígenas. 2003. 132 f. Monografia (Conclusão do curso de História) Universidade Comunitária 
Regional de Chapecó, 2003. 
SCHADEN, Egon. A mitologia heroica de tribos indígenas do Brasil: ensaio etnossociológico. 3. ed. 
São Paulo: Universidade de São Paulo, 1989. 
VILLAS-BÔAS, Claudio; VILLAS-BÔAS, Orlando. Xingu: o velho káia conta a história do seu 
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povo. Porto Alegre: Kuarup, 1984. 
 
 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR 
SEMINÁRIO TEMÁTICO: ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO 

EMENTA 
História e conceitos de alfabetização e letramento. A função social da escrita. Capacidades linguísticas 
envolvidas no processo de aquisição da escrita. Métodos de alfabetização. 
OBJETIVOS 
Compreender a alfabetização como construção da função social da linguagem escrita e do letramento, 
tendo como base a contextualização histórica, as concepções teórico-metodológicas e os processos de 
ensinar e de aprender.  
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
História e conceitos de alfabetização e letramento.  
A função social da escrita.  
Capacidades linguísticas envolvidas no processo de aquisição da escrita.  
Métodos de alfabetização. 
Relação entre teoria e atividade profissional. 
Diversidade e alteridade 
REFERÊNCIAS BÁSICAS 
ALMEIDA, Geraldo Peçanha de. Práticas de alfabetização e letramento. São Paulo Cortez, 2006. 
FERREIRO, Emília. Alfabetização em processo. 11. ed. São Paulo: Cortez, 1996.  
FREIRE, Paulo; MACEDO, Donaldo. Alfabetização: leitura do mundo leitura da palavra. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1990-1994.  
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 
CASTANHEIRA, Maria Lúcia; MACIEL, Francisca Izabel Pereira; MARTINS, Raquel Márcia 
Fontes (Orgs.). Alfabetização e letramento na sala de aula. Belo Horizonte: Autêntica, 2008.  
LEITE, Sérgio Antonio da Silva (Org.) Alfabetização e letramento: contribuições para práticas 
pedagógicas. 3. ed. Campinas, SP: Komedi, 2005. 
PALACIO, Margarita Gomes. Os processos de leitura e escrita: novas perspectivas. 2.     ed. Porto 
Alegre: Artes Médicas, 1989. 
TFOUNI, Leda Verdiani. Letramento e alfabetização. 2. ed. São Paulo: Cortez, 1997 
MELLO, Maria Cristina de; RIBEIRO, Amélia Escotto do Amaral (Org.). Letramento: significados e 
tendências. Rio de Janeiro: Wak, 2004.  
 
 
 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR 
POLÍTICA E GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

EMENTA 
A gestão política e financeira da educação básica no Brasil. A gestão administrativa e pedagógica da 
escola. A gestão compartilhada e colegiada da escola. Conselhos escolares. 
OBJETIVO GERAL 
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Identificar as grandes diretrizes educacionais, as diferentes formas de gestão administrativa e 
pedagógica da escola, e as diferentes fontes de recursos para manutenção e desenvolvimento do 
ensino. 
CONTEUDO PROGRAMÁTICO 
- sistema educacional brasileiro – política e gestão; 
- Fones de financiamento para a manutenção e desenvolvimento do ensino; 
- A gestão administrativa e pedagógica da escola da educação básica; 
- A gestão como forma de superação dos desafios da educação básica; 
- A gestão de pessoas na escola. 
REFERÊNCIAS BÁSICAS 
LÜCK, Heloísa e outros. A escola participativa. O trabalho do gestor escolar. RJ; DP&A, 2008. 
LUCK, Heloisa. Gestão Educacional: Uma questão paradigmática. Petrópolis. Vozes, 2006. 
Concepções e processos democráticos de gestão educacional. Petrópolis, Vozes, 2006. 
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 
BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil. SP: Saraiva, 2012. 
COSTA, Vera Lúcia Cabral (Org.) Descentralização da educação: novas formas de coordenação e 
financiamento. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2001.  
LIVEIRA, Dalila Andrade (Org.). Gestão democrática da educação: desafios contemporâneos. 4. ed. 
Petrópolis: Vozes, 2002. 
HORA, Dinair Leal da. Gestão democrática na escola: artes e ofícios da participação coletiva. 11. ed. 
Campinas: Papirus, 2002.  
SECCHI, Leonardo. Modelos organizacionais e reformas da administração pública. Revista de 
Administração Pública. FGV. Rio de janeiro, março de 2009. 
 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR 
METODOLOGIA DO ENSINO RELIGIOSO I 

EMENTA 
Princípios pedagógicos do Ensino Religioso. Currículos de Ensino Religioso. Metodologias para/em 
Ensino Religioso. O processo de ensino-aprendizagem em Ensino Religioso. 
OBJETIVO 
Estudar e compreender o processo de ensino-aprendizagem em Ensino Religioso na prática do 
cotidiano da sala de aula em consonância com os princípios pedagógicos e currículos propostos a essa 
área do conhecimento. 
REFERÊNCIAS BÁSICAS 
FÓRUM NACIONAL PERMANENTE DE ESNINO RELIGIOSO. Parâmetros Curriculares 
Nacionais de Ensino Religioso. São Paulo: Mundo Mirim, 2009. 
OLIVEIRA, Lílian Blanck de et al. Ensino religioso: no ensino fundamental. 1. ed. São Paulo: Cortez, 
2007. 
POZZER, Adecir (Org.). Diversidade religiosa e ensino religioso no Brasil: memórias, propostas e 
desafios. São Leopoldo: Nova Harmonia, 2010. 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
Princípios pedagógicos do Ensino Religioso.  
Currículos de Ensino Religioso.  
Metodologias para/em Ensino Religioso. 
O processo de ensino-aprendizagem em Ensino Religioso. 
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 
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OLIVEIRA, Lílian Blanck de; RISKE-KOCH, Simone; WICKERT, Tarcisio Alfonso 
(Orgs.). Formação de docentes e ensino religioso no Brasil: tempos, espaços e lugares. Blumenau: 
Edifurb, 2008. 
RODRIGUES, Edile Maria Fracaro; JUNQUEIRA, Sérgio Rogério Azevedo; SCHLÖGL, 
Emerli. Alteridade, culturas & tradições: atividades do ensino religioso para o ensino 
fundamental. São Paulo: Cortez, 2009. 
JUNQUEIRA, Sérgio Rogério Azevedo. A construção de uma concepção o ensino religioso em uma 
perspectiva pedagógica a partir do artigo 33 da LDB. Revista Pedagógica. Chapecó, SC , v. 4, n.9, , p. 
129-159, jul./dez. 2002. 
WITT, Maria Dirlane; PONICK, Edson. Dinâmicas para o ensino religioso. 2. ed. São Leopoldo: 
Sinodal, 2008. 
SCOZ, Beatriz. (Por) uma educação com alma: a objetividade e a subjetividade nos processos de 
ensino/aprendizagem. Petrópolis: Vozes, 2000 
 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR 
TEXTOS E NARRATIVAS SAGRADAS AFRICANAS 

EMENTA 
Contexto sociopolítico, histórico-cultural e religioso nos textos sagrados das religiões africanas e afro-
brasileiras. Formação e interpretação dos textos sagrados. Universo mitológico e outras manifestações 
simbólicas dos grupos africanos e afro-brasileiros (candomblé, umbanda,...), considerando o seu 
processo de sincretismo e hibridismos culturais e religiosos. 
OBJETIVO 
Conhecer e compreender as estruturas religiosas dos textos orais e escritos das sociedades africanas e 
afro-brasileiras e sua função na organização dos seus mundos sociais. 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
Relação entre teoria e atividade profissional. 
Diversidade e alteridade 
Contexto sociopolítico, histórico-cultural e religioso nos textos sagrados das religiões africanas e afro-
brasileiras.  
Formação e interpretação dos textos sagrados.  
Universo mitológico e outras manifestações simbólicas dos grupos africanos e afro-brasileiros 
(candomblé, umbanda,...),  
Sincretismo e hibridismos culturais e religiosos. 
REFERÊNCIAS BÁSICAS 
ASTOS, Abguar. Os cultos mágico-religiosos no Brasil: Xangô, Candomblé, Pará, Macumba, 
Cambinda, Umbanda, Quimbanda, Catimbó, Linha de Mesa, Babaçuê, Tambor-de-Mina, Pajelança, 
Toré, Cabula. São Paulo: Hucitec, 1979. 
BENISTE, José. Mitos yorubás: o outro lado do conhecimento. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2006. 
BENISTE, José. Órun Áiyé: o encontro de dois mundos, o sistema de relacionamento Nagô-Yorubá 
entre o céu e a terra. 3. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002. 
 
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 
BASTIDE, Roger. Estudos afro-brasileiros. São Paulo: Perspectiva, 1983. 
DEL PRIORE, Mary; VENÂNCIO, Renato Pinto. Ancestrais: uma introdução à história da África 
Atlântica. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.  
DIAS FILHO, Antonio Jonas; HONORA, Márcia. A história dos africanos no Brasil. São Paulo: 
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Ciranda cultural, 2010. 
FRANCHINI, S.; SEGANFREDO, Carmen. As melhores histórias da Mitologia africana. Porto 
Alegre: Artes e ofícios, 2008. 
VERGER, Pierre Fatumbi. Orixás, Deuses Iorubas na África e no novo mundo, Salvador: Corrupio, 5ª 
ed. 1999. 
 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR 
FILOSOFIA DA RELIGIÃO 

EMENTA 
As religiões como objeto de estudo da filosofia. Razão e fé: diálogos e conflitos. A crítica da religião a 
partir das correntes filosóficas (materialismo histórico, existencialismo, fenomenologia, niilismo, 
ateísmo...). Dogmatismo, ceticismo e conhecimento religioso. Ideologias religiosas.  
OBJETIVO 
Analisar criticamente os fenômenos religiosos a partir das principais teorias filosóficas, evidenciando 
os impactos que as religiões e as filosofias exercem sobre as culturas e sociedades.  
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
Relação entre teoria e atividade profissional. 
Diversidade e alteridade 
Religião e filosofia. 
Razão e fé: diálogos e conflitos.  
A crítica da religião a partir das correntes filosóficas (materialismo histórico, existencialismo, 
fenomenologia, niilismo, ateísmo...).  
Dogmatismo, ceticismo e conhecimento religioso.  
Ideologias religiosas. 
REFERÊNCIAS BÁSICAS 
PADOVANI, Umberto Antonio. Filosofia da religião: o problema religioso no pensamento 
ocidental. São Paulo: Melhoramentos, 1968. 
STACCONE, Giuseppe. Filosofia da religião: o pensamento do homem ocidental e o problema de 
Deus. 2. Ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1991. 
TILGHMAN, B. R. Introdução à filosofia da religião. São Paulo: Loyola, c1996. 
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 
CRAWFORD, Robert. O que é Religião? Petrópolis, RJ: Vozes, 2005. 
OLIVEIRA, Irene Dias de (Orgs.). O futuro da religião na sociedade global: uma perspectiva 
multicultural. São Paulo: Paulinas, 2008. 
SCIACCA, Michele Federico. O problema de Deus e da religião na filosofia contemporânea. Tradução 
de: Il problema di Dio e della religione nella filosofia attuale. Rio de Janeiro: Agir, 1956. 
TRIGG, Roger. Racionalidade e religião: precisará a fé da razão?. Lisboa: Instituto Piaget, 2001. 251p. 
(Crença e razão, 34). 
VAZ, Henrique Cláudio de Lima. Antropologia filosófica. 4. ed. São Paulo: Loyola, 2003. 
 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR 
SEMINÁRIO TEMÁTICO: HISTÓRIA DA REGIÃO 

EMENTA 
Disputas, limites e fronteiras no oeste catarinense. Processos de colonização: conflitos e resistências. 
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Os discursos que constituem a região oeste. Grupos étnicos: modo de produzir, de pensar/falar e de se 
organizar. Movimentos sociais e organização religiosa na região. 
OBJETIVO 
Analisar o processo de disputa territorial na região e a definição das fronteiras culturais e religiosas. 
Compreender a colonização empresarial instaurada no oeste catarinense e suas influências na 
organização religiosa. 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
Contextualizando relação entre teoria e atividade profissional. 
Diversidade e alteridade 
Fronteiras culturais e físicas no território. 
Disputas territoriais na região e a definição das fronteiras culturais e religiosas.  
Colonização empresarial instaurada no oeste catarinense e suas influências na organização religiosa. 
REFERÊNCIAS BÁSICAS 
RENK, Arlene. A luta da erva: um ofício étnico da nação brasileira no oeste catarinense. Chapecó: 
Grifos, 1998. 
VICENZI,  Renilda. Mito e história na colonização do oeste catarinense. Chapecó: Argos, 2008. 
WERLANG, Alceu Antonio. Disputas e ocupação do espaço no oeste catarinense: a atuação da 
Companhia Territorial Sul Brasil. Chapecó: Argos, 2006. 
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 
POLI. Odilon. Leituras e Movimentos Sociais. Chapecó: Grifos, 1990. 
POLI, Jaci. Caboclo: Pioneiro e Marginalização. In: CEOM. Chapecó: FUNDESTE, ano 5, nº 
7,abril/1991. 
RADIN, José Carlos. Italianos e ítalo-brasileiros na colonização do oeste catarinense. 2. ed. rev. e 
ampl. Joaçaba: Unoesc - Universidade do Oeste de Santa Catarina - Campus Xanxerê, 2001. 
RAMBO, Lorival Inácio; RENK, Arlene Anélia. Um outro olhar sobre a colonização : a relação 
homem/natureza. 2007. 1 CD-ROM : Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais) -- Universidade 
Comunitária Regional de Chapecó, 2007. 
ZAMBIASI, José Luiz. Lembranças de velhos: experiências dos velhos migrantes italianos do Oeste 
Catarinense. Chapecó: Grifos, 1997. 
 
 
 

 COMPONENTE CURRICULAR 
EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSÃO 

EMENTA 
A educação especial na perspectiva da educação inclusiva: aspectos históricos, filosóficos, legais e 
políticos. Caracterização e prevenção das deficiências. Aprendizagem e desenvolvimento de pessoas 
com necessidades educacionais especiais. Procedimentos educacionais. 
OBJETIVO GERAL 
Compreender os princípios da educação especial na perspectiva da educação inclusiva como subsídio 
para uma prática educacional capaz de lidar com as diferenças presente nas escolas. 
CONTEUDO PROGRAMÁTICO 
- As transformações conceituais no campo da Educação Especial.  
- Trajetória histórica da Educação Especial. 
- Caracterização, causas e prevenção das deficiências.  
- Conceitos e principais características das pessoas com deficiência, transtorno global do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. 
- O papel das famílias na inclusão de pessoas com deficiência. 
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- Procedimentos e recursos educacionais propiciadores à aprendizagem e desenvolvimento de 
pessoas com as características mencionadas. 

- Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. 
- Proposta Curricular de Santa Catarina para a Educação Especial. 
- Concepção vygotskyana acerca da educação especial. 
REFERÊNCIAS BÁSICAS 
BRASIL. Lei nº 9.394, de 20.12.96, Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Diário 
Oficial da União, ano CXXXIV, nº 248, de 23.12.96, 1996. 
_____. MEC/SEESP. Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. 
Jan. 2008. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/seesp/index.php?option=com_content&task=view&id=9737&interna=6>. 
Acesso em 21 abr. 2008. 
LEBEDEFF, Tatiana Bolívar; PEREIRA, Isabella Lima e Silva. (Org.). Educação especial: olhares 
interdisciplinares. Passo Fundo: UPF, 2005. 
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 
BEYER, Hugo Otto. Por que Lev Vygotsky quando se propõe uma educação inclusiva? In: Revista 
Educação Especial. Universidade Federal de Santa Maria/Centro de Educação/Departamento de 
Educação Especial. n. 26, Santa Maria: 2005. p. 75-81 
THOMA, Adriana da Silva; HILLESHEIM, Betina. (Orgs.). Políticas de inclusão: gerenciando riscos 
e governando as diferenças. 1. Ed. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2011. p. 19-34. 
SANTA CATARINA. Conselho Estadual de Santa Catarina.. Resolução n. 112 CEE/SC. Florianópolis 
_____. SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO. Proposta curricular de 
Santa Catarina: educação infantil, ensino fundamental, ensino médio (temas multidisciplinares). 
Florianópolis: COGEN, 1998. 
UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura / Ministério da 
Educação e Cultura da Espanha. Declaração de Salamanca e linha de ação sobre necessidades 
educativas especiais. Brasília: Ministério da Justiça, Coordenadoria Nacional para Integração da 
Pessoa Portadora de Deficiência, Corde, 1994. 
 
 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR 
HISTÓRIAS RELIGIOSAS DA AMÉRICA LATINA 

EMENTA 
Historiografia das diferentes matrizes religiosas da América Latina. Religiões e Expressões religiosas
na América Latina pré-colombiana. Evangelização, colonização e aculturação. O panorama religioso 
contemporâneo. Os processos de diversificação e homogeneização religiosa na América Latina. 
Referenciais, marcos e personagens religiosos na América Latina. Movimentos de cunho religioso. 
Secularização, fenômenos religiosos e religiosidade popular. 
OBJETIVO 
Conhecer e analisar criticamente a história religiosa da América Latina, por meio do estudo das 
matrizes religiosas indígenas, cristã (catolicismo, protestantismo e pentecostalismo) e africanas (afro-
brasileiras), destacando as relações de poder e as estratégias de resistência dos diferentes grupos 
religiosos, bem como os processos de sincretismos, hibridismos, diversificações e religiosidades 
populares presentes nas sociedades latino-americanas. 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
Relação entre teoria e atividade profissional. 
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Diversidade e alteridade 
Matrizes religiosas da América Latina.  
Religiões e Expressões religiosas na América Latina pré-colombiana.  
Evangelização, colonização e aculturação.  
O panorama religioso contemporâneo.  
Os processos de diversificação e homogeneização religiosa na América Latina. Referenciais, marcos e 
personagens religiosos na América Latina.  
Movimentos de cunho religioso.  
Secularização, fenômenos religiosos e religiosidade popular. 
REFERÊNCIAS BÁSICAS 
CIPRIANI, Roberto; ELETA, Paula; NESTI, Arnaldo (Orgs.). Identidade e mudança na religiosidade 
Latino-Americana. Petrópolis: Vozes, 2000. 
DALRI JÚNIOR, Arno; ORO, Ari Pedro (Orgs.) Islamismo e humanismo latino: diálogos e 
desafios. Petrópolis, RJ: Vozes; Treviso, IT: Fundazione Cassarmarca, 2004. 
HOORNAERT, Eduardo (Coord.). História da igreja na América Latina e no Caribe: 1945-1995 : o 
debate metodológico. Petrópolis, RJ: Vozes, 1995. 
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 
AZZI, Riolando; GRIJP, Klaus Van der. História da igreja no Brasil: ensaio de interpretação a partir 
do povo.Petrópolis, RJ: Vozes, 2008. 
BOFF, Leonardo. América Latina: da conquista à nova evangelização. 3. ed. São Paulo: Ática, 1992. 
DUSSEL, Enrique. Filosofia da libertação: crítica à ideologia da exclusão. 2. ed. São Paulo: Paulus, 
1995. 
MENDONÇA, Antonio Gouvêa. O celeste porvir: a inserção do protestantismo no Brasil. São Paulo: 
Aste, 1995. ORO, Ari Pedro; STEIL, Carlos Alberto (Orgs.). Globalização e religião. 2. ed. Petrópolis, 
RJ: Vozes, 1999. 
OLIVEIRA, Lílian Blanck de et al (org). Culturas e diversidade religiosa na América 
Latina: pesquisas e perspectivas pedagógicas. Blumenau: Edifurb, 2009. 
 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR 
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I 

EMENTA 
Concepções, trajetórias e epistemologias do estágio curricular supervisionado no Brasil. O estágio 
como fundamento e tempo/espaço para reflexão e formação docentes.  Teoria e prática na formação de 
professores de Ensino Religioso na educação básica. Relações entre as concepções de Educação e as 
práticas de ensino-aprendizagem. Características do processo de ensino-aprendizagem na educação 
básica. Diretrizes da educação básica. 
OBJETIVO 
Discutir e refletir noções básicas envolvendo teoria e prática docente nos tempos/espaços de Estágio 
Supervisionado de Ensino Religioso na educação básica. 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
Contextualizar Relação entre teoria e atividade profissional. 
Diversidade e alteridade 
Diretrizes da Educação Básica. 
Concepções, trajetórias e epistemologias do estágio curricular supervisionado no Brasil.  
O estágio como fundamento e tempo/espaço para reflexão e formação docentes.   
Teoria e prática na formação de professores de Ensino Religioso na educação básica. Relações entre as 
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concepções de Educação e as práticas de ensino-aprendizagem. Características do processo de ensino-
aprendizagem na educação básica. 
REFERÊNCIAS BÁSICAS 
BURIOLA, Marta A . Feiten. O Estágio Supervisionado. São Paulo: Cortez. 1995. 
FREIRE, Madalena. Observação, registro, reflexão: instrumentos metodológicos I. 2. ed. São Paulo: 
Espaco Pedagógico, 1996. 
NÓVOA, António. Profissão professor. 2. ed. Porto Alegre: Porto, 1995.  
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 
FREIRE, Madalena. A paixão de conhecer o mundo: relatos de uma professora. 12. ed. Rio de Janeiro: 
Paz e Terra, 1995. 
GIROUX A . Henry. Os Professores como Intelectuais. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997. 
NÓVOA, António. Vidas de professores. 2. ed. Portugal: Porto, 1995-2000. 
OLENIKI, Marilac Loraine R.; DALDEGAN, Viviane Mayer. Encantar: uma prática pedagógica no 
ensino religioso. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 2004. 
PIMENTA, Selma Garrido; GHEDIN, Evandro (Org.). Professor reflexivo no Brasil: gênese e crítica 
de um conceito.7. ed. São Paulo: Cortez, 2012. 
 
 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR 
METODOLOGIA DO ENSINO RELIGIOSO II 

EMENTA 
Procedimentos nos processos ensino/aprendizagem em Ensino Religioso. Métodos e técnicas em 
Ensino Religioso. Seleção e uso de recursos didáticos.  Planejamento dos processos 
ensino/aprendizagem em Ensino Religioso. 
OBJETIVO 
Investigar e desenvolver práticas educativas que possibilitem a elaboração de planejamentos de 
processos-aprendizagem em Ensino Religioso contextualizados, críticos e criativos para o cotidiano 
escolar. 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
Relação entre teoria e atividade profissional. 
Diversidade e alteridade 
Processos ensino/aprendizagem em Ensino Religioso.  
Métodos e técnicas em Ensino Religioso. 
Seleção e uso de recursos didáticos.  
 Planejamento dos processos ensino/aprendizagem em Ensino Religioso. 
REFERÊNCIAS BÁSICAS 
FÓRUM NACIONAL PERMANENTE DE ESNINO RELIGIOSO. Parâmetros Curriculares 
Nacionais de Ensino Religioso. São Paulo: Mundo Mirim, 2009. 
OLENIKI, Marilac Loraine R.; DALDEGAN, Viviane Mayer. Encantar: uma prática pedagógica no 
ensino religioso. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 2004. 
POZZER, Adecir (Org.). Diversidade religiosa e ensino religioso no Brasil: memórias, propostas e 
desafios. São Leopoldo: Nova Harmonia, 2010. 
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 
OLIVEIRA, Lílian Blanck de; RISKE-KOCH, Simone; WICKERT, Tarcisio Alfonso 
(Orgs.). Formação de docentes e ensino religioso no Brasil: tempos, espaços e lugares. Blumenau: 
Edifurb, 2008. 
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RODRIGUES, Edile Maria Fracaro; JUNQUEIRA, Sérgio Rogério Azevedo; SCHLÖGL, 
Emerli. Alteridade, culturas & tradições: atividades do ensino religioso para o ensino 
fundamental. São Paulo: Cortez, 2009. 
JUNQUEIRA, Sérgio Rogério Azevedo. A construção de uma concepção o ensino religioso em uma 
perspectiva pedagógica a partir do artigo 33 da LDB. Revista Pedagógica. Chapecó, SC , v. 4, n.9, , p. 
129-159, jul./dez. 2002. 
WITT, Maria Dirlane; PONICK, Edson. Dinâmicas para o ensino religioso. 2. ed. São Leopoldo: 
Sinodal, 2008. 
VIESSE, Lizete. Um paradigma didático para o Ensino Religioso. Petrópolis: Vozes, 1995. 
 
 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR 
DIÁLOGOS INTERCULTURAIS E DIVERSIDADE RELIGIOSA 

EMENTA 
Diversidade cultural e globalização. Identidades nacionais, religiosas, culturais e múltiplas. Interações 
culturais, estereótipos culturais e intolerâncias. O desafio do diálogo em um mundo diverso e plural. 
Diversidade cultural e o desafio do reconhecimento e justiça culturais. Diálogo inter-religioso e os 
imperativos/disposições para o diálogo entre crentes e não-crentes. A mística do diálogo inter-
religioso. Diversidade religiosa e diálogo intercultural no cotidiano escolar. 
OBJETIVO 
Compreender o contexto e os desafios relacionados às questões da diversidade cultural, diálogo 
intercultural e diálogo inter-religioso, estabelecendo interfaces com os conflitos e intolerâncias 
percebidos e vivenciados no cotidiano escolar e social.  

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Relação entre teoria e atividade profissional. 
Diversidade e alteridade 
Diversidade cultural e globalização. 
 Identidades nacionais, religiosas, culturais e múltiplas.  
Interações culturais, estereótipos culturais e intolerâncias.  
O desafio do diálogo em um mundo diverso e plural. 
Diversidade cultural e o desafio do reconhecimento e justiça culturais.  
Diálogo inter-religioso e os imperativos/disposições para o diálogo entre crentes e não-crentes.  
A mística do diálogo inter-religioso. 
 Diversidade religiosa e diálogo intercultural no cotidiano escolar. 

REFERÊNCIAS BÁSICAS 

FORNET-BETANCOURT, Raúl. Religião e interculturalidade. São Leopoldo: Nova Harmonia: 2009. 
FORNET-BETANCOURT, Raúl. Interculturalidade: críticas, diálogos e perspectivas. São Leopoldo: 
Nova Harmonia, 2006. 
KROHLING, Aloísio. Direitos humanos fundamentais: diálogo intercultural e democracia. São Paulo: 
Paulus, 2009. 
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 
CANDAU, Vera Maria. Educação intercultural no contexto brasileiro: questões e desafios. Grifos. p. 
09-16 n. 15, maio 2004, p. 09-16. 
HERNAIZ, Ignácio (Org.). Educação na diversidade: experiências e desafios na educação intercultural 
bilíngüe. 2. ed. Brasília: UNESCO; MEC, 2009. 
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GAUTHIER, Jacques Zanidê. Lutando contra obstáculos no caminho da educação intercultural e 
vivenciando devires inesperados. Grifos,Chapecó, SC, n. 15, maio 2004, p. 206-216 
MARCON, Telmo. Desafios da educação intercultural. Grifos, Chapecó, SC , n. 15, maio 2004, p. 49-
68. 
MARIN, José. Dimensión histórica de la perspectiva intercultural, educación, estado y sociedade. 
Grifos. Chapecó, SC , n. 15, maio 2004, p. 69-88.  
 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR 
TEXTOS E NARRATIVAS SAGRADAS ORIENTAIS 

EMENTA 
Contexto sócio-político-histórico-cultural e religioso dos textos sagrados das religiões orientais. 
Formação e interpretação dos textos sagrados orais e escritos. Universo mitológico e outras 
manifestações simbólicas das religiões orientais (Hinduísmo, Budismo, Taoismo, Confucionismo, 
Sikhismo, Xintoísmo...), considerando o seu processo de sincretismo e hibridismos culturais e 
religiosos. 
OBJETIVO 
Conhecer e compreender as estruturas religiosas dos textos orais e escritos das tradições religiosas 
orientais e sua função na organização cultural e social das sociedades asiáticas.  
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
Relação entre teoria e atividade profissional. 
Diversidade e alteridade 
Religiões orientais. 
Contexto sócio-político-histórico-cultural e religioso dos textos sagrados das religiões orientais.  
Formação e interpretação dos textos sagrados orais e escritos. 
Universo mitológico e outras manifestações simbólicas das religiões orientais (Hinduísmo, Budismo, 
Taoismo, Confucionismo, Sikhismo, Xintoísmo...), considerando o seu processo de sincretismo e 
hibridismos culturais e religiosos. 
REFERÊNCIAS BÁSICAS 
BUCK, W. Mahabharata. S. Paulo: Cultrix,1995. 
CONFUCIO. Os analectos. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 
LAO-TSU; ROHDEN, Huberto. Tao Te Ching: o livro que revela Deus. São Paulo: Martin Claret, 
2000. 
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 
BACH, Marcus. As grandes religiões do mundo: origens, crenças e desenvolvimento. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Nova Era, 2002. 
ECKEL, Malcolm David. Conhecendo o budismo: origens, crenças, práticas, textos sagrados, lugares 
sagrados. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009. 
HUAI-CHIN, Nan. Breve história do budismo: conceitos básicos do budismo e do zen. Rio de Janeiro: 
Gryphus, 1999. 
LITTLETON, C. Scott. Conhecendo o Xintoísmo: origens, crenças, práticas, festivais, espíritos, 
lugartes sagrados. Petrópolis, RJ: Vozes, 2010. 
OLDSTONE-MOORE, Jennifer. Conhecendo o taoismo: origens, crenças, práticas, textos sagrados, 
lugares sagrados. Petrópolis, RJ: Vozes, 2010. 
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COMPONENTE CURRICULAR 
LIBRAS 

EMENTA 
Cultura surda. Aprendizagem, desenvolvimento e comunicação de pessoas surdas. Língua brasileira de 
sinais – Libras. 
OBJETIVO 
Conhecer especificidades na aprendizagem, desenvolvimento e comunicação de pessoas surdas. 
Apropriar-se de conhecimentos básicos da língua brasileira de sinais. Comunicar-se com língua 
brasileira de sinais. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
1. História da surdez e dos surdos; 
2. Cultura surda na sociedade ouvinte; 
3. A surdez: diferentes concepções;  
4. O papel da família no desenvolvimento, comunicação e inclusão das pessoas surda; 
5. A Língua de Sinais e outras formas de comunicação visual;  
6. A Língua Portuguesa como L2 para os surdos, suas implicações e sua relevância; 
7. Libras - Língua Brasileira de Sinais e sua estrutura. 
REFERENCIAS BÁSICAS 
QUADROS, Ronice M. Educação de surdos: a aquisição da linguagem. Porto Alegre: Artes Médicas, 
1997.SKLIAR, Carlos (Org.) A surdez: um olhar sobre as diferenças. 6. ed. Porto Alegre: Mediação, 
2012. SOARES, Maria Aparecida Leite. A educação do surdo no Brasil. 2.ed. Campinas, SP. Autores 
Associados, 2005.  
REFERENCIAS COMPLEMENTARES 
BRASIL/MEC/SEESP. Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. 
Jan. 2008. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/seesp/index.php?option=com_content&task=view&id=9737&interna=6 Acesso 
em 11/04/2013. 
REILY, Lúcia. Escola inclusiva: linguagem e mediação. Série Educação Especial. 4.ed.  Campinas, SP: 
Papirus, 2011.  
SACKS, Oliver. Vendo vozes: uma viagem ao mundo dos surdos. São Paulo: Companhia das Letras, 
2010. SKLIAR, Carlos (org). Educação e exclusão: abordagens sócio-antropológicas em educação 
especial. 6. Ed. Porto Alegre: Mediação, 2010. 
THOMA, Adriana da Silva; LOPES, Maura Corcini (Org.). A invenção da surdez: cultura, alteridade, 
identidade e diferença no campo da educação. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2004. 
 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR 
PROJETO DE PESQUISA I 

EMENTA 
Pesquisa científica. Métodos de pesquisa. Abordagens qualitativas e quantitativas.  
Definição do tema de pesquisa. Elaboração do projeto de pesquisa. Organização e realização de 
levantamento bibliográfico. Leitura e interpretação e documentação dos principais clássicos da área de 
conhecimento específica do curso; revisão e documentação das principais obras relativas ao tema 
escolhido pelo estudante; redação de textos científicos. 
OBJETIVO 
Compreender abordagens, a importância e a relevância da pesquisa na vida acadêmica e profissional e 
elaborar um Projeto de Pesquisa..  



68 
  
 
UNIVERSIDADE COMUNITÁRIA DA REGIÃO DE CHAPECÓ 
Credenciada pelo Decreto Estadual n.° 5.571, de 27 de Agosto de 2002, publicado no Diário Oficial de 
Santa Catarina em 28/08/2002. Renovação de Credenciamento pelo Decreto Estadual nº 659 de 25 de 
setembro de 2007. 
 

ALTERAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA 
RELIGIÃO (LICENCIATURA) 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
Definição do tema de pesquisa.  
Organização e realização de levantamento bibliográfico., sua catalogação e classificação; Leitura e 
interpretação e documentação dos principais clássicos da área de conhecimento específica do curso; 
revisão e documentação das principais obras relativas ao tema escolhido pelo estudante; redação dos 
textos científicos.  
Elaboração de projeto de pesquisa. 
Relação entre teoria e atividade profissional. 
Diversidade e alteridade 
REFERÊNCIAS BÁSICAS 
DMITRUK ORTIZ, Hilda Beatriz. Cadernos metodológicos: diretrizes do trabalho científico. 8. ed. 
Chapecó: Argos, 2012. 
SANTOS FILHO, José Camilo dos; GAMBOA, Silvio Sánchez. Pesquisa educacional: quantidade-
qualidade. 7. ed. São Paulo: Cortez, 2009.  
WELLER, Wivian; PFAFF, Nicolle (Org.). Metodologia da pesquisa qualitativa em educação: teoria e 
prática. Petrópolis: Vozes, 2010. 
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 
BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 1977. 
BICUDO, Maria Aparecida Viggiani; ESPÓSITO, Vitória Helena Cunha. Pesquisa qualitativa em 
educação: um enfoque fenomenológico. 2. ed. rev. Piracicaba: UNIMEP - Universidade Metodista de 
Piracicaba, 1999. 
RUDIO, Franz Victor. Introdução ao projeto de pesquisa científica. 39. ed. Petrópolis: Vozes, 2011. 
SILVA, Maria Ozanira da Silva e. Refletindo a pesquisa participante. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: 
Cortez, 1991. 
TRIVIÑOS, Augusto Nibaldo Silva. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa 
em educação. São Paulo: Atlas, 1987-1995. 
 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR 
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II 

EMENTA 
Elaboração, execução e avaliação de um projeto de atuação docente (observação/diagnóstico da 
realidade escolar e docência) nos anos iniciais do ensino fundamental. O Estágio Supervisionado como 
fundamento e tempo/espaço para reflexão e formação docentes. Prática de ensino nos anos iniciais do 
Ensino Fundamental. Elaboração de relatório parcial. Seminário de socialização e avaliação do Estágio 
Supervisionado nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 
OBJETIVO 
Apropriar-se dos referenciais teórico-metodológicos necessários ao processo de ensino-aprendizagem 
do Ensino Religioso nos anos iniciais do ensino fundamental.  
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
O Estágio Supervisionado como fundamento e tempo/espaço para reflexão e formação docentes.  
Prática de ensino nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 
 Elaboração de relatório parcial. 
Verificar nesse processo de estágio as questões sobre: 
Relação entre teoria e atividade profissional. 
Diversidade e alteridade  
REFERÊNCIAS BÁSICAS 
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BURIOLA, Marta A . Feiten. O Estágio Supervisionado. São Paulo: Cortez. 1995. 
FREIRE, Madalena. Observação, registro, reflexão: instrumentos metodológicos I. 2. ed. São Paulo: 
Espaco Pedagógico, 1996. 
NÓVOA, António. Profissão professor. 2. ed. Porto Alegre: Porto, 1995.  
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 
FREIRE, Madalena. A paixão de conhecer o mundo: relatos de uma professora. 12. ed. Rio de Janeiro: 
Paz e Terra, 1995. 
GIROUX A . Henry. Os Professores como Intelectuais. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997 
NÓVOA, António. Vidas de professores. 2. ed. Portugal: Porto, 1995-2000. 
OLENIKI, Marilac Loraine R.; DALDEGAN, Viviane Mayer. Encantar: uma prática pedagógica no 
ensino religioso. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 2004. 
PIMENTA, Selma Garrido; GHEDIN, Evandro (Org.). Professor reflexivo no Brasil: gênese e crítica 
de um conceito.7. ed. São Paulo: Cortez, 2012. 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR 
TECNOLOGIAS DA EDUCAÇÃO 

EMENTA 
Noções básicas de informática - Editores de Texto, Editores de Slides, Ambientes Virtuais de 
Aprendizagem. Novas tecnologias e a escola: a quebra de paradigmas. Políticas públicas com 
referência à informática na educação. A relação professor x máquina. Utilização de softwares de apoio 
educacional. A Internet na Educação. A Educação a Distância. 
OBJETIVO 
Compreender a importância e utilizar a informática como recurso pedagógico, observando suas 
potencialidades e limitações no campo da educação. 
REFERÊNCIAS BÁSICAS 
ARMSTRONG, Alison; CASEMENT, Charles.  A criança e a máquina: como os computadores 
colocam a educação de nossos filhos em risco. Porto Alegre: Artmed, 2001.   
MORAN, José Manuel. Os novos espaços de atuação do professor com as tecnologias. Revista 
Pedagógica, Chapecó, SC, v. 5, n. 11, jul./dez. 2003. 
MORAN, José Manuel; MASETTO, Marcos T.; BEHRENS, Marilda Aparecida. Novas tecnologias e 
mediação pedagógica. Campinas: Papirus, 2000. 
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 
LITTO, Fredric M.; FORMIGA, Marcos (Orgs.). Educação a Distância: o estado da arte. São Paulo: 
Pearson, 2009. 
MORAN, José Manuel. Novas Tecnologias e o re-encantamento do mundo. Revista Tecnologia 
Educacional. Rio de Janeiro, vol. 23, n.126, set.-out. 1995. p. 24-26. Disponível em: 
http://www.eca.usp.br/prof/moran/novtec.htm. Acesso em: 30 mar. 2011. 
NASCIMENTO, João Kerginaldo Firmino do. Informática aplicada à educação. Brasília: 
Universidade de Brasília, 2007. 
PRETTO, Nelson de Luca. Educação e inovação tecnológica: um olhar sobre as políticas públicas 
brasileiras. Revista Pedagógica, Chapecó, SC , v. 5, n. 11, jul./dez. 2003, p. 65-84. 
ZACHARIAS, Vera Lúcia Camara. Avaliação de Software Educacional. Disponível em: 
http://www.centrorefeducacional.com.br/avasofed.htm. Acesso em: 03 abr. 2011. 
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COMPONENTE CURRICULAR 
TEXTOS E NARRATIVAS SAGRADAS SEMITAS 

EMENTA 
Contexto sócio-político-histórico-cultural e religioso dos textos sagrados das religiões semitas. 
Formação e interpretação dos textos sagrados orais e escritos. Universo mitológico e outras 
manifestações simbólicas das religiões semitas (Judaísmo, Cristianismo, Islamismo, ...), considerando 
o seu processo de sincretismo e hibridismos culturais e religiosos. 
OBJETIVO 
Conhecer e compreender as estruturas religiosas dos textos orais e escritos das tradições religiosas 
semitas e sua função na organização cultural e social das sociedades asiáticas.  
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
Relação entre teoria e atividade profissional. 
Diversidade e alteridade 
Contexto sócio-político-histórico-cultural e religioso dos textos sagrados das religiões semitas. 
Formação e interpretação dos textos sagrados orais e escritos. 
Universo mitológico e outras manifestações simbólicas das religiões semitas (Judaísmo, Cristianismo, 
Islamismo, ...), considerando o seu processo de sincretismo e hibridismos culturais e religiosos. 
REFERÊNCIAS BÁSICAS 
ARMSTRONG, Karen. Em nome de Deus: o fundamentalismo no judaísmo, no cristianismo e no 
islamismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. 
ARMSTRONG, Karen. Uma história de Deus: quatro milênios de busca do judaísmo, cristianismo e 
islamismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2002. 
BARRERA, Julio Trebolle. A Bíblia judaica e a Bíblia cristã: introdução a historia da bíblia. 
Petrópolis: Vozes, 1996. 
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 
FINE, Doreen. O que sabemos sobre o judaísmo?. São Paulo: Callis, 1998 
GORDON, Matthew S. Conhecendo o islamismo: origens, crenças práticas, textos sagrados, lugares 
sagradas. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009. 
LAFER, Celso. Idéias memoráveis: o judaísmo e o mundo contemporâneo. Porto Alegre: Federação 
Israelita do Rio Grande do Sul, 2009. 
PELLISTRANDI, Stan-Michel. O cristianismo primitivo. Rio de Janeiro: Ferni, 1978. 
WATSON, Carol. O que sabemos sobre o cristianismo? São Paulo: Callis, 1998. 
 
 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR 
PROJETO DE PESQUISA II 

EMENTA 
Experimentação científica, coleta ou construção, organização e interpretação dos dados de pesquisa.  
OBJETIVO 
Aprofundar teorias e métodos de pesquisa visando à elaboração de projeto de pesquisa na área de 
Ciências da Religião ou do Ensino Religioso.  
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
Humanizar a pesquisa 
Relação entre teoria e atividade profissional. 
Diversidade e alteridade 
Método de pesquisa. 
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Tipos de pesquisa. 
Relatório de pesquisa 
REFERÊNCIAS BÁSICAS 
BARBIER, R. A pesquisa-ação na instituição educativa. Rio de Janeiro: Zahar, 1985. 
BARROS, Aidil de Jesus Paes de. Projeto de pesquisa: propostas metodológicas. Petrópolis, RJ: Vozes, 
1990. 
BRANDÃO, Carlos Rodrigues (Org.). Pesquisa participante. São Paulo: Brasiliense, 1984. 
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 
BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 1977. 
BICUDO, Maria Aparecida Viggiani; ESPÓSITO, Vitória Helena Cunha. Pesquisa qualitativa em 
educação: um enfoque fenomenológico. 2. ed. rev. Piracicaba: UNIMEP - Universidade Metodista de 
Piracicaba, 1999. 
RUDIO, Franz Victor. Introdução ao projeto de pesquisa científica. 39. ed. Petrópolis: Vozes, 2011. 
SILVA, Maria Ozanira da Silva e. Refletindo a pesquisa participante. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: 
Cortez, 1991. 
TRIVIÑOS, Augusto Nibaldo Silva. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa 
em educação. São Paulo: Atlas, 1987-1995. 
 
 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR 
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO III 

EMENTA 
Elaboração, execução e avaliação de um projeto de atuação docente (observação/diagnóstico da 
realidade escolar e docência) nos anos finais do ensino fundamental. Prática de ensino nos anos finais 
do Ensino Fundamental. Elaboração de relatório parcial. Seminário de socialização e avaliação do 
Estágio Supervisionado nos anos finais do Ensino Fundamental. 
OBJETIVO 
Oportunizar a apropriação dos referenciais teórico-metodológicos necessários ao processo de ensino-
aprendizagem do Ensino Religioso nos anos finais do ensino fundamental.  
 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
Relação entre teoria e atividade profissional. 
Diversidade e alteridade 
Elaboração e execução dos planos de ensino nos estágios. 
Prática de ensino nos anos finais do Ensino Fundamental.  
Elaboração de relatório parcial.  
Seminário de socialização e avaliação do Estágio Supervisionado nos anos finais do Ensino 
Fundamental. 
  
REFERÊNCIAS BÁSICAS 
BURIOLA, Marta A . Feiten. O Estágio Supervisionado. São Paulo: Cortez. 1995. 
FREIRE, Madalena. Observação, registro, reflexão: instrumentos metodológicos I. 2. ed. São Paulo: 
Espaço Pedagógico, 1996. 
PIMENTA, Selma Garrido. O estágio na formação de professores: unidade, teoria e prática. 6. ed. São 
Paulo: Cortez, 2005. 
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 
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FREIRE, Madalena. A paixão de conhecer o mundo: relatos de uma professora. 12. ed. Rio de Janeiro: 
Paz e Terra, 1995. 
GIROUX A . Henry. Os Professores como Intelectuais. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997. 
NÓVOA, António. Vidas de professores. 2. ed. Portugal: Porto, 1995-2000.  
OLENIKI, Marilac Loraine R; DALDEGAN, Viviane Mayer. Encantar: uma prática pedagógica no 
ensino religioso. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 2004. 
PIMENTA, Selma Garrido; GHEDIN, Evandro (Org.). Professor reflexivo no Brasil: gênese e crítica 
de um conceito.7. ed. São Paulo: Cortez, 2012. 
 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR 
ENSINO RELIGIOSO E DIREITOS HUMANOS 

EMENTA 
Desenvolvimento histórico e conceitual dos direitos humanos. Os direitos humanos no Brasil. A 
educação como direito humano e os direitos humanos como princípio educativo. Educação em e para 
os Direitos Humanos na educação básica. Ensino Religioso, Direitos Humanos e diversidade cultural 
religiosa. 
OBJETIVO 
Compreender criticamente o desenvolvimento histórico e conceitual dos direitos humanos em nível 
internacional e nacional, os fundamentos da educação em direitos humanos na educação básica e a 
contribuição do Ensino Religioso na promoção dos direitos humanos no cotidiano escolar.  
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
Desenvolvimento histórico e conceitual dos direitos humanos.  
Os direitos humanos no Brasil.  
A educação como direito humano e os direitos humanos como princípio educativo. 
 Educação em e para os Direitos Humanos na educação básica.  
Ensino Religioso,  
Direitos Humanos 
Diversidade cultural religiosa 
Relação entre teoria e atividade profissional. 
Diversidade e alteridade 
REFERÊNCIAS BÁSICAS 
CANDAU, V. M. F.; SACAVINO, S. Educar em direitos humanos construir democracia. Rio de 
Janeiro: Vozes: Vozes, 2000. 
CAMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 4. ed. rev. e ampl. São 
Paulo: Saraiva, 2006. 
CLAUDE, Richard P.; ANDREOPOULOS, George. (orgs). Educação em direitos humanos para o 
século XXI. São Paulo: EDUSP, 2007. 
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 
BARCELLOS, Carlos Alberto. Educando para a cidadania: os direitos humanos no currículo escolar. 
Passo Fundo: Palloti, 1992. 
CANDAU, Vera Maria. Oficinas pedagógicas de direitos humanos. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 1999. 
DIMENSTEIN, Gilberto. O cidadão de papel: a infância, a adolescência e os direitos humanos no 
Brasil. 21. ed. São Paulo: Ática, 2005. 
MONDAINI, Marco. Direitos humanos. São Paulo: UNESCO/Contexto, 2008. 
MONDAINI, Marco. Direitos humanos no Brasil. São Paulo: Contexto, 2009. 
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COMPONENTE CURRICULAR 
ÉTICAS E ENSINO RELIGIOSO 

EMENTA 
Estudo do ethos como princípio social e cultural dos diferentes grupos humanos. Relação entre ethos, 
ética e moral. Conceito e evolução da ética nas tradições religiosas. Ética e dignidade humana. 
Fronteiras éticas nas relações entre identidades e diferenças. Ética da alteridade e a prática pedagógica 
do professor de Ensino Religioso.  
OBJETIVO 
Compreender o ethos como princípio humano a influenciar as culturas e tradições religiosas, que 
busca assegurar o reconhecimento da dignidade da vida humana e dos demais seres vivos, bem como, 
evidenciar o papel do professor de Ensino Religioso na promoção de exercícios de alteridade entre os 
diferentes no cotidiano escolar.  
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
Relação entre teoria e atividade profissional. 
Diversidade e alteridade 
Os diferentes grupos humanos.  
Relação entre ethos, ética e moral.  
Conceito e evolução da ética nas tradições religiosas.  
Ética e dignidade humana. 
 Fronteiras éticas nas relações entre identidades e diferenças.  
Ética da alteridade e a prática pedagógica do professor de Ensino Religioso. 
REFERÊNCIAS BÁSICAS 
GALLO, Sílvio. Ética e cidadania: caminhos da filosofia: elementos para o ensino de filosofia. 9. ed. 
Campinas: Papirus, 2002. 
LÉVINAS, Emmanuel. Totalidade e infinito. Lisboa: Edições 70, 1988. 
MIGLIORE, Alfredo Domingues Barbosa (Coords.). Dignidade da vida humana. São Paulo: LTR, 
2010. 
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 
GOMES, Antônio Máspoli de Araújo. Um olhar sobre ética e cidadania. São Paulo: Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, 2002. 
PEREIRA, Tânia da Silva; MENEZES, Rachel Aisengart; BARBOZA, Heloisa Helena 
(Coords.). Vida, morte e dignidade humana. Rio de Janeiro: GZ Editora, 2010. 
PIRES, Cecília Pinto. Ética e cidadania: olhares da filosofia latino-americana. Porto Alegre: Dacasa, 
1999. 
SOUZA, Herbert de; RODRIGUES, Carla. Ética e cidadania. São Paulo: Moderna, 1994. 
VAZ, Henrique de Lima. Escritos de Filosofia: problemas de fronteiras. São Paulo: Loyola, 1986. 
 
 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR 
TÓPICOS INTEGRADORES 

EMENTA 
A ementa será definida pelos colegiados dos cursos, no semestre precedente da oferta. 
Obs.: Os Tópicos Integradores são componentes curriculares dos cursos, voltados para reforçar a 
interdisciplinaridade e a correção de lacunas existentes no processo de aprendizagem da formação do 
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estudante do curso específico. Sendo cumpridas através de módulos, com conteúdos definidos por 
avaliação-diagnóstica dos estudantes, observado a regulamentação expedida pela Instituição. 
OBJETIVO GERAL 
Integrar conteúdos e suprir lacunas no processo de formação dos estudantes. 
CONTEUDO PROGRAMÁTICO 
Específicos em cada curso. 
REFERÊNCIAS BÁSICAS 
Específicos em cada curso. 
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 
Específicos em cada curso. 
 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

EMENTA 
Análise dos dados. Organização dos resultados. Elaboração do Trabalho de Conclusão do curso com 
observância a área de concentração e adequação às linhas de pesquisa do curso. A Estrutura e os 
aspectos gráficos do TCC, conforme as regras metodológicas e acadêmicas. Apresentação e 
Socialização do TCC por meio de Seminário, mediante a presença de estudantes e professores do 
curso.  
OBJETIVO 
Elaborar o Trabalho de Conclusão de Curso, em observância às normas científicas e acadêmicas da 
instituição, bem como, construir conhecimento acerca da temática pesquisada e do curso em questão. 
Socializar a pesquisa e os conhecimentos construídos com estudantes e professores do curso. 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
Como fazer Análise de dados.  
Organização dos resultados.  
Como Elaborar o Trabalho de Conclusão do curso com observância a área de concentração e 
adequação às linhas de pesquisa do curso.  
A Estrutura e os aspectos gráficos do TCC. 
Relação entre teoria e atividade profissional. 
Diversidade e alteridade. 
REFERÊNCIAS BÁSICAS 
ANDRADE, Maria Margarida de; MEDEIROS, João Bosco. Comunicação em língua portuguesa: 
normas para elaboração de trabalho de conclusão de curso (TCC). 5. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 
DMITRUK ORTIZ, Hilda Beatriz. Cadernos metodológicos: diretrizes do trabalho científico. 8. ed. 
Chapecó: Argos, 2012. 
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 
BOAVENTURA, Edivaldo M.. Metodologia da Pesquisa: monografia, dissertação, tese. 1. ed. São 
Paulo: Atlas, 2004-2007. 
ECO, Umberto. Como se faz uma tese. 20. ed. São Paulo: Perspectiva, 2006. 
FACHIN, Odília. Fundamentos de metodologia. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2003. 
GALIAZZI, Maria do Carmo. Educar pela pesquisa: ambiente de formação de professores de ciências. 
Ijuí, RS: Ed. UNIJUI, 2003. 
SALOMON, D.V. Como fazer monografia. 11 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008. 
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COMPONENTE CURRICULAR 
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO IV 

EMENTA 
Elaboração, execução e avaliação de um projeto de atuação docente, contendo processos de 
observação, diagnóstico e docência do Ensino Religioso no Ensino Médio ou realização de um projeto 
de intervenção com a comunidade escolar. Elaboração de um relatório final. Seminário de socialização 
e avaliação do Estágio Supervisionado no Ensino Médio ou do projeto de intervenção. 
OBJETIVO 
Oportunizar a apropriação dos referenciais teórico-metodológicos necessários ao processo de ensino-
aprendizagem do Ensino Religioso no Ensino Médio e na comunidade escolar.  
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
A Docência no Ensino Religioso e no Ensino Médio. 
Projeto de intervenção com a comunidade escolar.  
Elaboração de um relatório final.  
Seminário de socialização e avaliação do Estágio Supervisionado no Ensino Médio ou do projeto de 
intervenção. 
Relação entre teoria e atividade profissional. 
Diversidade e alteridade nos processos de relacionamento com os educandos. 
 
REFERÊNCIAS BÁSICAS 
BURIOLA, Marta A . Feiten. O Estágio Supervisionado. São Paulo: Cortez. 1995. 
FREIRE, Madalena. Observação, registro, reflexão: instrumentos metodológicos I. 2. ed. São Paulo: 
Espaco Pedagógico, 1996. 
NÓVOA, António. Profissão professor. 2. ed. Porto Alegre: Porto, 1995.  
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 
FREIRE, Madalena. A paixão de conhecer o mundo: relatos de uma professora. 12. ed. Rio de Janeiro: 
Paz e Terra, 1995. 
GIROUX A . Henry. Os Professores como Intelectuais. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997. 
NÓVOA, António. Vidas de professores. 2. ed. Portugal: Porto, 1995-2000. 
OLENIKI, Marilac Loraine R.; DALDEGAN, Viviane Mayer. Encantar: uma prática pedagógica no 
ensino religioso. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 2004. 
PERRENOUD, Phelippe. Formando Professores Profissionais. 2. ed. revisada, Porto Alegre: Artmed 
Editora, 2001. 
 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR 
RELIGIÕES, CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS 

EMENTA 
Aspectos históricos da relação entre as religiões e ciência moderna. Modos de relacionar ciência e 
religião: conflito, independência, diálogo, integração. Teorias científicas e doutrinas religiosas. 
Inventos tecnológicos com fins religiosos. O fenômeno religioso e as tecnologias de informação e 
comunicação.  
OBJETIVO 
Discutir as relações entre religiões, ciências e tecnologias na contemporaneidade, visando à 
compreensão crítica dos embates, conflitos e alianças na contemporaneidade. 
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CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
Aspectos históricos da relação entre as religiões e ciência moderna.  
Ciência e religião: conflito, independência, diálogo, integração.  
Teorias científicas e doutrinas religiosas.  
Inventos tecnológicos com fins religiosos.  
O fenômeno religioso e as tecnologias de informação e comunicação. 
Diversidade e alteridade nos processos tecnológicos. 
REFERÊNCIAS BÁSICAS 
CHASSOT, Attico. A ciência através dos tempos. 2. ed. São Paulo: Moderna, 2004. 
FREIRE-MAIA, Newton. A ciência por dentro. 6. ed. Petrópolis: Vozes, 2000. 
MORIN, Edgar. Ciência com consciência. 6. ed. rev. e mod. Rio de Janeiro Bertrand Brasil, 2002. 
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 
ALVES, Rubem. Entre a ciência e a sapiência: o dilema da educação. 20. ed. São Paulo: Loyola, 2009. 
DAWKINS, Richard. Desvendando o arco-íris: ciência, ilusão e encantamento. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2000. 
DENNETT, Daniel C. A perigosa idéia de Darwin: a evolução e os significados da vida. Rio de 
Janeiro: Rocco, 1998. 
GALILEI, Galileo. Ciência e fé: cartas de Galileu sobre a questão religiosa. São Paulo: Inst Cult Ital-
Bras, 1988.  
MATURANA, Humberto R.; VARELA, Francisco J. A árvore do conhecimento: as bases biológicas 
da compreensão humana. 3. ed. São Paulo: Palas Athena, 2003.  
 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR 
AS RELIGIÕES NO OESTE DE SANTA CATARINA 

EMENTA 
Religiosidades populares e messianismos no oeste catarinense. A Guerra do Contestado: jagunços e 
sertanejos. Monges e religiosidade popular. Messianismo e conflito social. Herança religiosa e 
identidade cabocla. 
OBJETIVO 
Debater, analisar e interpretar os movimentos religiosos populares e messianismos presentes no oeste 
catarinense, com ênfase nos elementos constituintes das identidades regionais.  
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
Religiosidades populares e messianismos no oeste catarinense.  
A Guerra do Contestado: jagunços e sertanejos.  
Monges e religiosidade popular.  
Messianismo e conflito social.  
Herança religiosa e identidade cabocla. 
REFERÊNCIAS BÁSICAS 
FACHEL, José Fraga. Monge João Maria: recusa dos excluídos. Porto Alegre: UFRGS, 1996. 
LUZ, Aujor Ávila da. Os fanáticos: crimes e aberrações da religiosidade dos nossos cablocos. 2. ed. 
rev. Florianópolis: UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina, 1999.  
KUJAWA, Henrique. Cultura e religiosidade cabocla: movimentos dos Monges Barbudos no Rio 
Grande do Sul - 1938. Passo Fundo: UPF - Universidade de Passo Fundo, 2001. 
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 
CABRAL, Oswaldo Rodrigues. História de Santa Catarina.  Florianópolis: Lunardelli, 1987. 
CIPRIANI, Roberto; ELETA, Paula; NESTI, Arnaldo (Orgs.). Identidade e mudança na religiosidade 
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Latino-Americana. Petrópolis: Vozes, 2000.  
DILL, Teresa Machado da Silva. Contestado: historiografia e literatura. Passo Fundo: Universidade de 
Passo Fundo, 2004. 
POLI. Odilon. Leituras e Movimentos Sociais. Chapecó: Grifos, 1990. 
RENK, Arlene. A luta da erva: um ofício étnico da nação brasileira no oeste catarinense. Chapecó: 
Grifos, 1998. 
 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR 
ARTES, CULTURAS E RELIGIÕES 

EMENTA 
O fenômeno religioso e a construção artística. A obra de arte como narrativa religiosa. Identidades, 
relações e interações dos seres humanos com as artes, culturas e religiões. Sobrenatural, divino e 
sagrado nas diferentes artes. Simbolismo religioso. Sentimentos despertados pela visualização e 
contemplação da arte sagrada. 
OBJETIVO 
Analisar criticamente as manifestações artísticas e suas relações com as diferentes culturas e religiões, 
visando identificar e compreender a importância destes elementos na constituição das  identidades 
individuais e coletivas.  
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
Fenômeno religioso e a construção artística.  
A obra de arte como narrativa religiosa. 
 Identidades, relações e interações dos seres humanos com as artes, culturas e religiões. Sobrenatural, 
divino e sagrado nas diferentes artes.  
Simbolismo religioso.  
Sentimentos despertados pela visualização e contemplação da arte sagrada 
REFERÊNCIAS BÁSICAS 
BELLO, Angela Ales. Culturas e religiões: uma leitura fenomenológica. São Paulo: EDUSC, 1998. 
ELIADE, Mircea. Imagem e símbolos: ensaios sobre o simbolismo mágico religioso. São Paulo: 
Martins Fontes, 1991. 
LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. 24. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2009. 
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 
ABELLO, Sandra Margarete. Formação de arte educadores: uma proposta artística e sua 
avaliação. 2001. 
BRAGHINI, Gracieli L.. As Lendas folclóricas e sua representação cultural e artística na educação 
escolar. 2003. 62 f. Monografia (Conclusão do curso de Educação Artística - Hab. em Artes Plástica) –
Universidade Comunitária Regional de Chapecó. 
BOUDIN, Max H.. O simbolismo verbal primitivo: anáilise estruturalista de um dialeto tupí-
guaraní. Presidente Prudente: Governo do Estado de São Paulo, 1963. 
EHRENZWEIG, Anton. A ordem oculta da arte: um estudo sobre a psicologia da imaginação 
artística. Rio de Janeiro: Zahar, 1977. 
LOVATEL, Patrícia Rubia Carbonar. A manifestação artística do educando a partir da arte 
rupestre. 2003. 68 f. Monografia (Conclusão do curso de Educação Artística - Hab. em Artes Plástica) 
- Universidade Comunitária Regional de Chapecó. 
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Rol de componentes Eletivos: 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR 
HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 

EMENTA 
História e evolução da educação: Antiguidade ao século XXI. Movimento educacional da 
Antiguidade Clássica, Idade Média e Moderna, séculos XVIII e XIX. História da Educação 
Brasileira: Colônia, Império e República. Tendências e perspectivas da Educação 
Contemporânea. 
OBJETIVO 
Analisar criticamente os processos educativos, ideais pedagógicos e tendências educacionais 
através de contextualização histórica. 
REFERÊNCIAS BÁSICAS 
ARANHA, Maria Lucia de Arruda. Historia da educação. São Paulo: Moderna, 1990. 
LUZURIAGA, Lorenzo. História da educação e da pedagogia. 19. ed. São Paulo: Nacional, 
2001. 
RIBEIRO, Maria Luísa Santos. História da educação brasileira: a organização escolar. 16. ed., 
rev. e ampl. São Paulo: Autores Associados, 2000. 
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 
ARIES, Philippe. História social da criança e da família. 2. ed. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 
1981. 
BENCOSTTA, Marcus Levy Albino (Org.) História da educação, arquitetura e espaço 
escolar. São Paulo: Cortez, 2005. 
BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que é educação. 26. ed. São Paulo: Brasiliense, 1991.  
GADOTTI, Moacir. Pensamento pedagógico brasileiro. 7. ed. São Paulo: Ática, 2001.  
ROMANELLI, Otaiza de Oliveira. História da educação no Brasil: 1930-1973. 12. ed. 
Petrópolis: Vozes, 1990. 
 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR 
DIVERSIDADE E ALTERIDADE 

EMENTA 
Diversidade e alteridade. Conceitos: raça, etnia, cultura, civilização, etnocentrismo, preconceito e 
racismo. Características de sociedades multiétnicas. Sociedades autóctones e conhecimento científico. 
Política de Ciência e Tecnologia no Brasil e diversidade. Indicadores de Ciência e Tecnologia e 
racismo. 
OBJETIVO 
Estudar e refletir sobre a importância da cultura e da diversidade cultural na transformação e 
compreensão da sociedade.  
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
Diversidade presente no mundo contemporâneo, de forma a questionar preconceitos cujos objetos são 
grupos tidos como “atrasados”, “inferiores” ou “primitivos”. 
Diversidade cultural 
Conceituando alteridade. 
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Conceitos: raça, etnia, cultura, civilização, etnocentrismo, preconceito e racismo. 
Características de sociedades multiétnicas.  
Sociedades autóctones e conhecimento científico.  
Política de Ciência e Tecnologia no Brasil e diversidade.  
Indicadores de Ciência  
Racismo. 
Relação teoria com atividade profissional. 
REFERÊNCIAS BÁSICAS 
LINTON, Ralph. O homem: Uma introdução à antropologia. 3ed., São Paulo, Livraria Martins 
Editora, 1959. Citado em LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. 16ed., Rio 
de Janeiro, Jorge Zahar Editor, 2003, p.106-108 
BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental.  
Parâmetros Curriculares Nacionais: apresentação dos temas transversais: pluralismo  
Cultural . Ministério da Educação e do Desporto, Secretaria de Educação Fundamental.  
Brasília: MEC/SEF, 1997.  
BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental.  
Parâmetros Curriculares Nacionais . Ministério da Educação e do Desporto, Secretaria  
de Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1998 
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 
LARAIA, R. Cultura: um conceito antropológico. Rio de Janeiro: Zahar, 2004. 
ROCHA, Everardo. O que é Etnocentrismo. São Paulo: Brasiliense, 2006. 
OLIVA, Alberto. Filosofia da Ciência. Rio de Janeiro: Zahar, 2003. 
DIAS, Rafael de Brito. Sessenta anos de política científica e tecnológica no Brasil. Campinas: Editora 
Unicamp, 2012. 
SANTOS. Rafael José dos. Antropologia para quem não vai ser antropólogo. Porto Alegre: Tomo 
Editorial, 1ª ed., 2005. 
 
 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

EMENTA 
A disciplina visa discutir os indicativos internacionais, nacionais e locais para a Educação Ambiental 
(EA); os marcos teóricos da Educação Ambiental  ética, interdisciplinar e transversal; a biodiversidade 
sócio-ambiental; a visão de Educação Patrimonial Ambiental no contexto dos saberes, cultura 
e patrimônios naturais e imateriais; a transversalidade e o lugar do educador ambiental no contexto de 
uma educação pós-moderna; prática docente e a Educação Ambiental; atividades e materiais didáticos 
em Educação Ambiental; Educação ambiental e formação de professores. 
OBJETIVO 
Pensar a educação ambiental como processo num mundo de diversidades e de transformações que 
pessoas e meio ambiente sejam protagonista do bem-viver. 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
Indicativos internacionais, nacionais e locais para a Educação Ambiental (EA);  
Marcos teóricos da Educação Ambiental  ética, interdisciplinar e transversal;  
A biodiversidade sócio-ambiental;  
Visão de Educação Patrimonial Ambiental no contexto dos saberes, cultura e patrimônios naturais e 
imateriais;  
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A transversalidade e o lugar do educador ambiental no contexto de uma educação pós-moderna; 
Prática docente e a Educação Ambiental; atividades e materiais didáticos em Educação Ambiental; 
Educação ambiental e formação de professores. 
Problemática da água. 
Relação entre teoria e atividade profissional. 
Diversidade e alteridade 
REFERÊNCIAS BÁSICAS 
AMARAL, I. A. Em busca da planetização do ensino de Ciências para a Educação Ambiental. 
Campinas/SP: UNICAMP, 1995 (Tese de Doutorado). 
BRUGGER P. Educação ou Adestramento Ambiental? Florianópolis. Letras Contemporâneas, 1997. 
CASCINO, F. Princípios interdisciplinares para a construção de uma educação ambiental. 1998. 
Dissertação (Mestrado em Educação) - PUC-SP. 1998. 
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 
CRESPO, S. O que o brasileiro pensa sobre meio ambiente, desenvolvimento e sustentabilidade. 
Brasília/Rio de Janeiro, MMA/Mast/Iser, 1997. 
CUÉLLAR, Javier Pérez (org.). Nossa diversidade criadora: relatório da comissão mundial de cultura 
e desenvolvimento. SP: Papirus-UNESCO, 1997. 
FONTANA R A C. Mediação Pedagógica na Sala de aula. Campinas Editora Autores Associados, 
1996. 
GONÇALVES. Carlos Walter Porto. Os (des)caminho do meio ambiente. São Paulo, Contexto, 1989 
GRUNN, M. Ética e educação ambiental: a conexão necessária. SP: Papirus, 1996. 
 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR 
BEM-VIVER E ALTERNATIVAS AO DESENVOLVIMENTO 

EMENTA 
Novas concepções de desenvolvimento que articulam valorações da natureza, modos de vida e 
sentidos, muitas vezes cultural e territorialmente situados, que tendem a ser desconsiderados ou 
ameaçados pelas políticas que prevalecem no contexto do capitalismo globalizado. Contribuições que 
se identifiquem e/ou convirjam em torno do pensamento do Bem Viver na América Latina, que 
valoriza os conhecimentos tradicionais dos povos originários, sua relação com a Natureza e suas 
implicações ético-políticas.  
OBJETIVO 
Criar espaço de reflexão e intercâmbio sobre as proposições que contribuem para a formulação de 
concepções de desenvolvimento que superem as limitações economicistas e os resquícios coloniais das 
ideologias desenvolvimentistas dominantes. 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
O Fenômeno da Globalização: Conceito e Algumas Dimensões 
A Globalização 
A Globalização Econômica 
Globalização Política 
A Globalização Cultural 
Globalização  Fracassos e Desafios 
Emergência de Novos Conceitos de Desenvolvimento 
O Desenvolvimento Sustentável 
O Desenvolvimento Humano 
Pobreza 
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Conceito de Bem-Viver. 
Ambiente e Sociedade 
Tomada de Consciência da Problemática Ambiental 
Evolução do Direito e da Política do Ambiente 
Bem-Viver e alternativas ao desenvolvimento 
Relação entre teoria e atividade profissional. 
Diversidade e alteridade 
REFERÊNCIAS BÁSICAS 
AMBRÓSIO, T, “A Complexidade da Adaptação dos Processos de Formação e Desenvolvimento 
humano”, in Formação e Desenvolvimento Humano: Inteligibilidade das suas Relações Complexas , 
Lisboa, MCX/APC Atelier 34, 2003. 
BANCO MUNDIAL. Relatório sobre o desenvolvimento mundial: visão geral, equidade e 
desenvolvimento, Washington, D.C. 2006 
CAMARGO, Ana L. B. Desenvolvimento Sustentável: Dimensões e Desafios. 2 ed. Campinas, SP: 
Papirus, 2005.  
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 
FUKUYAMA, F. “Capital Social e Globalização”, in Globalização, Desenvolvimento e Equidade, 
Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian. 166, 2000. 
GIDDENS, A. O Mundo na Era da Globalização , Lisboa, Editorial Presença, 2001 
 
 
 
9.5 Processo Pedagógico 
 

O processo pedagógico é composto por um conjunto de ações, práticas, intervenções, 

escolhas, procedimentos e principalmente, pela relação entre sujeitos epistêmicos e objetos de 

conhecimento. Perpassa, portanto, pela elaboração do planejamento pedagógico que está 

relacionado com a escolha e definição de conteúdos, procedimentos, atividades, recursos 

didáticos, estratégias de ensino, instrumentos de avaliação, da metodologia de trabalho a ser 

adotada, bem como concepção de ensino e aprendizagem do curso. 

 

9.5.1 Metodologia de ensino 
  

A formação para o movimento dialético constitui-se como ponto básico deste curso, 

como princípio orientador que permeia uma educação para a transformação e não para a 

inércia. Daí a necessidade dos professores buscarem os meios para organizar um processo 

educativo intencional, planejado para contribuir com a formação de pessoas, sujeitos de seu 

próprio processo de aprendizagem, que promovam as transformações inerentes ao contexto 

sócio espacial e religioso. Assim, os conhecimentos e procedimentos teóricos, metodológicos 
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e pedagógicos atentam para o perfil de egresso proposto. 

Fornecer as balizas necessárias para uma concepção e prática que visam a 

emancipação humana e a autonomia cognitiva dos estudantes, são imperativos educativos que 

devem ser assumidos por todos os professores que atuam no curso.   

Na perspectiva que a comissão de elaboração desse projeto pedagógico vem 

discutindo, a metodologia dialética de conhecimento se perfila como uma opção teórico-

prática, que só faz sentido se operacionalizada no processo de ensino e aprendizagem, no 

decorrer do curso, para superar o ensino como transmissão/assimilação. Pois, a metodologia 

expositiva tradicional, que não possibilita o diálogo e o debate sobre o objeto do 

conhecimento não instiga o estudante a reelaborar e produzir novos conhecimentos. Os 

conteúdos, precisam, portanto, promover a reflexão problematização e  reelaboração pelos 

estudantes,  para assim, produzir seu próprio conhecimento. Do contrário, não se aprende, 

apenas se retêm informações em nível de memória superficial. Em concordância com a teoria 

dialética, o conhecimento se dá basicamente em três momentos, que devem nortear o processo 

pedagógico:  

Síncrese: da visão imediatista confusa, e simplificadora da realidade. 

Análise: estabelecimento de relações, de aproximações sucessivas, provocando 

atenção e desequilíbrio nas noções e posturas prévias sobre o objeto de conhecimento. 

Síntese: enquanto resultado da integração dos conhecimentos parciais em uma 

totalidade orgânica, a realidade concreta, nas suas múltiplas determinações. 

Nessa compreensão do processo de construção do conhecimento, cabe ao professor:  

- conhecer as representações da realidade para problematizar e estabelecer a contradição;  

- mobilizar-se para o conhecimento (o interesse deve ser provocado);  

- buscar as mediações apropriadas; 

- organizar um plano de aprendizagem que possibilite o contato com o objeto, o confronto 

entre os sujeitos e o objeto; 

- auxiliar na elaboração da síntese do conhecimento. 

Nesse sentido, consideramos prioritário, em que pesem algumas controvérsias e vozes 

dissonantes, que os professores articulem realidade, objetivo e mediação. Enfim, enquanto 

professores do curso que tenhamos claro: 
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- o que queremos que os estudantes saibam; 

- o que nossos estudantes precisam saber; 

- o que queremos que os estudantes aprendam; (em termos de formação de conceitos, nível de 

formações, habilidades, competências e atitudes);  

- o que queremos que os estudantes façam; 

 - o que queremos que os estudantes sintam; 

  - o conhecimento da cultura e do perfil do aluno estudante do curso; 

   - a ciência da religião como propósito para a formação de docentes para educação básica; 

Conforme as orientações da Política e Diretrizes para o Ensino de Graduação e 

Sequencial da Unochapecó, uma das condições básicas para a construção de um processo de 

ensino e aprendizagem coerente e comprometido com a realidade em que o curso está 

inserido, é a previsão ou planejamento de momentos específicos para reflexão e avaliação das 

ações, das condições e práticas propostas para o redimensionamento e encaminhamentos do 

curso. Nesse sentido, na sequência explicitamos esses aspectos e outros que julgamos 

relevantes.  

Os procedimentos e orientações acadêmicas utilizados na Unochapecó, de acordo com 

o Estatuto, Regimento Geral e Manual de Normas e Procedimentos Acadêmicos, garantirão 

um processo de gestão, avaliação e coordenação das ações interdisciplinares e demais 

atividades, contando com a integração do corpo docente, haja vista que seu comprometimento 

e empenho são indispensáveis para a consecução dos objetivos do curso. 

 As normas que especificamente regulamentam os estágios curriculares e os trabalhos 

de conclusão de curso encontram-se nos regulamentos específicos desse Curso. 

 O curso está vinculado à Área de Ciências Humanas e Jurídicas. A participação 

docente e discente nas instâncias decisórias da Universidade se dá de forma direta nas 

eleições para reitor, vice-reitorias, direção de área e coordenações de curso e de forma 

indireta, através dos representantes nos diversos órgãos de gestão – conselho de área e 

colegiado de curso. 

 Em nível de área existem dois órgãos executivos – a direção de área e as coordenações 

de curso e, dois órgãos deliberativos – conselho de área e colegiado de curso. O órgão 

executivo em nível hierárquico é constituído pela direção de área, composta por um diretor e 
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um vice-diretor, que são escolhidos entre os docentes, técnicos-administrativos e estudantes 

lotados na Área de Ciências Humanas e Jurídicas, por meio de eleição direta. O diretor e o 

vice-diretor têm mandato de três anos e funções definidas no estatuto da Unochapecó. O 

órgão consultivo e deliberativo é o conselho de área, do qual participam o diretor de área, os 

coordenadores de cada curso vinculados à Área de Ciências Humanas e Jurídicas, entre outros 

conforme estabelecido no estatuto da universidade.  

 Por sua vez, o curso tem como órgão executivo a coordenação do curso, com exercício 

por mandato de dois anos através de eleição direta dos docentes e estudantes que integram 

curso.  Cabe destacar que, os cursos que não possuem ofertas regulares, a coordenação é 

nomeada pela Reitoria.  

 Segundo o Regimento Geral da Unochapecó, o colegiado de curso é um órgão de 

natureza consultiva e deliberativa, que gera e acompanha a organização didático-pedagógica 

do respectivo curso. O colegiado é constituído por docentes e estudantes por meio de eleição 

conforme determina o estatuto da Unochapecó. Porém, os cursos que não possuem entradas 

regulares as deliberações se dão no Conselho de Área. E os encaminhamentos de cunho 

pedagógicos são realizados no Núcleo Docente estruturante – NDE e, em reuniões 

pedagógicas. 

 Pelo colegiado, passam todas as avaliações e decisões no tocante ao processo 

pedagógico e ao planejamento do curso. Cabe ao colegiado propor providências necessárias à 

melhoria do ensino, promover a interdisciplinaridade e exercer suas funções na área da sua 

competência, conforme estatuto da Unochapecó.  

O colegiado do Curso de Graduação em Ciências da Religião (Licenciatura), se reuni 

bimestralmente ou, extraordinariamente, sempre que houver necessidade para discutir não 

apenas os problemas, mas para analisar o andamento do processo de implantação do projeto 

pedagógico. 

 A convocação para as reuniões é feita pelo (a) coordenador (a) de curso, que presidirá 

o colegiado do curso. As decisões e deliberações do colegiado são lavradas em atas e 

assinadas pelos membros presentes em cada reunião 

 Como forma de propiciar um espaço de discussão, análise e decisão do processo de 

implementação/avaliação foi constituído o Núcleo Docente Estruturante – NDE, que é órgão 
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consultivo, que auxilia na definição de concepções teóricas-práticas do curso, na articulação e 

execução do PPC – Projeto Pedagógico do Curso, em cooperação com o colegiado do curso. 

A atuação deste órgão é regida pelo Regulamento do Núcleo Docente Estruturante da 

Unochapecó aprovado pela Resolução N. 165/CONSUN/2010. 

 Compete ao Núcleo Docente Estruturante fomentar o acompanhamento e a 

qualificação do processo de ensino e a articulação do curso com os seus campos de atuação, 

seja na escola, na comunidade. Essa prática vem acontecendo partir do empoderamento 

intercultural e de conhecimentos dos estudantes, por meio das relações que se estabelecem no 

processo ensino e aprendizagem.  Essa prática tem proporcionado mudanças significativas nas 

relações sociais, culturais e de poder, evidenciadas nas intervenções dos estudantes frente as 

circunstâncias cotidianas.  

 As reuniões pedagógicas, por sua vez, se constituem em espaços de discussões e 

estudos das questões referentes ao processo pedagógico do curso. Participam das reuniões os 

professores que atuam no semestre acompanhamento mais sistemático dos estudantes, 

analisando o desempenho e traçando estratégias de orientação específicas. 

 As discussões, avaliações e encaminhamentos são realizados no coletivo do curso, 

conduzido pelo coordenador. Nesses encontros, são discutidos questões relacionadas  a 

participação às aulas, faltas, compromissos, responsabilidades com as atividades pedagógicas, 

horários e avaliação do curso.  

 O plano de ensino se constitui num instrumento necessário para a consolidação da 

proposta pedagógica do curso, cujo objetivo é garantir a o planejamento e sistematização é a 

sistematização do componente curricular, deve seguir o modelo existente na instituição, 

contemplar as atividades a serem desenvolvidas,  as formas de avaliação do componente 

curricular e deve estar de acordo com a proposta do projeto pedagógico do curso, 

contemplando os objetivos e o perfil de egresso que se deseja formar. 

 O curso, como os demais da Unochapecó também conta com o auxílio da Divisão de 

Apoio ao Docente, para questões referentes ao processo educacional e qualidade de ensino 

através da capacitação permanente dos docentes e dos ciclos de estudos: docência no ensino 

superior, bem como do Núcleo Docente Estruturante – NDE que contribui nos trabalhos de 

supervisão, avaliação e acompanhamento do curso, das atividades docentes, do processo de 
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ensino, da integralização da matriz curricular, prestando assessoramento à coordenação para a 

implementação do projeto pedagógico do curso, na definição de estratégias e organização de 

propostas de articulação entre teoria e prática, do planejamento de ensino e demais ações 

pedagógicas. 

  
 
9.5.2 Tecnologias de informação e comunicação – TICs utilizadas no processo de ensino e 
aprendizagem  
 
 

Toda fundamentação do curso está na concepção de que as pessoas estão em constante 

transformação e inovam a cada dia. Então, nesse processo de ensino universitário as 

tecnologias aprimoradas com o uso das máquinas são acolhidas e introduzidas no dia a dia. O 

diferencial está que perspectiva de continuidade e de aperfeiçoamento das técnicas 

tradicionais e das formas de viver e de se relacionar com as coisas o curso, através do 

conhecimento dos professores e dos estudantes, oportuniza e disponibiliza laboratórios que 

auxiliam nos processos de aprendizagem.  

 
 
9.5.3 Correlação entre componentes teóricos e práticos 
 

- Estabelecer a parceria entre Unochapecó e estabelecimentos de ensino, visando o processo 

de formação docente;  

- Contribuir com a melhoria da qualidade de ensino das licenciaturas e das escolas de 

educação básica e educação especial conveniadas;  

- Contribuir com o processo de profissionalização dos docentes dos estabelecimentos 

conveniados;  

- Fortalecer o intercâmbio entre docentes da Unochapecó e dos estabelecimentos conveniados;  

- Aproximar os universitários dos cursos de licenciatura da Unochapecó da realidade das 

escolas e instituições educativas;  

- Favorecer a articulação teoria/prática na formação de professores nos cursos de licenciatura 

da Unochapecó;  
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- Melhorar as condições para o desenvolvimento da produção teórico/científica de docentes e 

universitários das licenciaturas da Unochapecó;  

- Facilitar a gestão e a supervisão dos estágios dos cursos de licenciatura;  

 - Promover a integração entre diferentes cursos de licenciatura da Unochapecó, de modo a 

favorecer as práticas interdisciplinares.  

 

9.6 Estágio Curricular Supervisionado 
 

De acordo com a Lei Nº 11.788, de  25 de setembro de 2008 e Regulamento Geral de 

Estágios da Unochapecó, o estágio é ato educativo supervisionado, desenvolvido em situações 

reais no ambiente de trabalho, que visa, através do aprendizado de habilidades e competências 

próprias da atividade profissional, a preparação dos estudantes para o desenvolvimento de sua 

vida profissional, social, cultural e cidadã. 

Corroborando seus objetivos perpassam por: 

- Possibilitar ao estudante-estagiário a compreensão da unidade dos conhecimentos 

científicos, filosóficos e técnicos aprendidos e/ou trabalhados no curso e na prática 

profissional; 

- Inserir o estudante-estagiário no campo profissional, desenvolvendo habilidades e 

competências, produzindo novos saberes, contribuindo, com uma prática criativa e inovadora, 

para o encaminhamento de soluções aos problemas percebidos; 

- Oportunizar aos estudantes-estagiários elementos da realidade social tomada como objeto de 

reflexão e intervenção, aprofundando o conhecimento da interação da área de atuação com 

questões de âmbito macro-social; 

- Proporcionar ao estudante-estagiário a vivência de princípios ético-políticos presentes na 

interação social e na conduta ética profissional, necessários ao exercício profissional. 

 
 
9.6.1 Estágios Obrigatórios e Não Obrigatórios   
 

A partir dos pressupostos apresentados, não podemos dissociar teoria e prática para 

fins da descrição da respectiva carga horária para a prática de ensino e o desenvolvimento do 
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estágio é pensado procurando garantir uma inserção no campo de trabalho pautada na reflexão 

acerca da teoria e prática. 

É o momento onde, na dinâmica da observação e contato investigativo com o real, 

aproxima-se de questões e desafios que demandam soluções e instigam a reflexão para a 

produção de alternativas ou teses que atendam tais questões e problemáticas, norteadas pelos 

pressupostos da educação.  

 A dimensão funcional, que contempla os modos de execução dos estágios está 

disposta no Regulamento de Estágios Curriculares específico do Curso em anexo. Neste 

consta o modo de organização dos Estágios Curriculares contemplando os seguintes aspectos: 

carga horária, previsão/existência de convênios, orientação, supervisão e coordenação. 

 

9.7 Atividades Curriculares Complementares 
 
 Os objetivos gerais das atividades curriculares complementares perpassam pela 

flexibilização do currículo obrigatório com o escopo de aproximar o estudante da realidade 

social e profissional, proporcionando-lhe a possibilidade de aprofundamento temático e 

interdisciplinar, promovendo a integração entre a Universidade e a sociedade, através da 

participação em atividades que almejem à formação profissional e para a cidadania.   

 

9.8 Trabalho de Conclusão de Curso 
 

O Trabalho de Conclusão do Curso consiste em uma atividade acadêmica caracterizada 

pela produção de um estudo sobre tema relacionado a uma área de conhecimento e linha de 

pesquisa que permeia o curso, obedecendo ao rigor científico inerente à ciência e ao modo 

específico de fazer pesquisa de iniciação no curso.  O seu desenvolvimento pauta-se nos 

objetivos, princípios e diretrizes da política de pesquisa da instituição e nos preceitos 

normativos específicos do curso.  

Caracteriza-se, portanto, pela produção de um estudo relacionado a uma linha de 

pesquisa do curso, configurando-se como um processo acadêmico estratégico e diferenciado 

de formação científica e profissional.  
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A efetivação do processo de iniciação científica e produção de conhecimento no Curso 

de Graduação em Ciências da Religião (Licenciatura) perpassará pelo desenvolvimento de 

atividades de estudo, de apreensão e compreensão do modo de fazer ciência através de 

práticas de investigação, análise de dados, sistematização e produção. Neste sentido, além de 

componentes curriculares específicos, como: Iniciação Científica, Seminário de Pesquisa e 

Extensão, motiva-se para o desenvolvimento da postura investigativa, do processo de 

apropriação do método científico e produção do conhecimento que poderá se dar através da 

imersão do estudante nos Grupos de Pesquisa e Núcleos de Iniciação Científica específicos do 

Curso e dos demais Cursos de Graduação da Área de Ciências Humanas e Jurídicas e demais 

áreas de conhecimento da instituição que tenham vínculo científico com o campo do 

conhecimento de Ciências da Religião: ensino religioso escolar. 

Deste modo, o Trabalho de Conclusão de Curso tem como escopo precípuo incentivar 

o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o desenvolvimento da ciência, da 

tecnologia e da criação e difusão da cultura e, desse modo, desenvolver epistemicamente o 

entendimento do homem e do meio em que vive pelo viés da ciência, ou seja, de processos 

sistemáticos de compreensão e construção conceitual acerca dos fenômenos empíricos.  

  

9.9 Monitorias  
 
 As atividades de Monitoria da Unochapecó são regidas pelo Regulamento do 

Programa de Monitorias (Resolução N. 073/CONSUN/2012), pela Política e Diretrizes para o 

Ensino de Graduação e Sequêncial da Unochapecó, pelas diretrizes dos estágios e legislação 

vigente. 

O Programa de Monitoria da Unochapecó caracteriza-se pela inserção de estudantes 

dos cursos de graduação, sequenciais e de Pós-Graduação em programas e/ou atividades 

acadêmicas. A atividade de monitoria é desempenhada pelos estudantes que demonstram 

capacidade técnico-didáticas em determinada área do conhecimento. 

 A monitoria tem por finalidade: 
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- Despertar nos estudantes o interesse por atividades de ensino, pesquisa e extensão, 

auxiliando professores no desenvolvimento e aperfeiçoamento das atividades pedagógicas e 

científicas 

- O aperfeiçoamento do processo profissional e a melhoria da qualidade de ensino, através da 

mediação dos monitores nos processos pedagógicos; 

- Criar condições para o aprofundamento técnico e o desenvolvimento de habilidades 

relacionadas à atividade docente. 

  Todas as condições e critérios do Programa de Monitoria encontram-se previstos em 

Regulamento específico, aprovado pelo Conselho Universitário, conforme Resolução N. 

073/CONSUN/2010. 

Não há previsão de monitoria dentro do curso.  
 
 

9.10 Processo de Avaliação  

 

A qualificação do processo de ensino e aprendizagem no Curso de Graduação em 

Ciências da Religião (Licenciatura) está sob a égide de um permanente e conciso processo de 

avaliação interna e externa, estruturado por um conjunto de instrumentos que possibilitam a 

mensuração quantitativa e qualitativa das três dimensões, definidas pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (INEP) e Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (SINAES), que perpassam a formação acadêmica: Organização Didático-

Pedagógica; Corpo Docente e Infraestrutura, através da atuação e trabalhos da Comissão 

Própria de Avaliação (CPA) da Unochapecó e Avaliação Externa realizada pelo Conselho 

Estadual de Educação, instituído pela Lei n. 2.975, de 18 de dezembro de 1961, que consiste 

em um órgão normativo-jurisdicional, consultivo e de assessoramento superior, com sede na 

capital do Estado e jurisdição em todo o Estado, vinculado à Secretaria de Estado da 

Educação e que tem por finalidade deliberar sobre matéria relacionada com a educação e o 

ensino, na forma da legislação pertinente. 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Unochapecó foi instituída em 2005 pela 

Portaria nº. 027/2005, considerando os termos da Lei n. 10861 de 14 de abril de 2004 que 

institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). A Comissão 
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Própria de Avaliação (CPA) da Unochapecó, responsável pela coordenação do processo de 

autoavaliação da instituição, tem como objetivos: coordenar os processos de avaliação da 

Unochapecó, visando o respeito aos princípios e a consecução das diretrizes institucionais; 

sistematizar e disponibilizar informações e fomentar e consolidar uma cultura de avaliação 

universitária.  

Na Unochapecó, a Comissão Própria de Avaliação (CPA) é responsável pela condução 

dos processos de avaliação interna da instituição, de sistematização e de prestação das 

informações solicitadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP), obedecendo às diretrizes mencionadas na Lei n. 10861 de 14 de abril de 2004 

(que institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes). Os processos 

de avaliação conduzidos pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) subsidiam o 

credenciamento e recredenciamento da Unochapecó, bem como o reconhecimento e 

renovação de reconhecimento de seus cursos de graduação oferecidos. Uma das competências 

da Comissão Própria de Avaliação (CPA) é elaborar o relatório de autoavaliação institucional 

com base nas 10 dimensões que constam no SINAES, que são:  

I- A Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), que explicita a missão 

e caracteriza o Plano de Desenvolvimento Institucional; 

II- Política para o ensino, pesquisa e extensão, que consiste na dimensão mais 

complexa, que descreve a proposta e concepção curricular, a organização didático-

pedagógica, prática e formação docente, ensino de graduação e pós-graduação, relevância 

social e científica das pesquisas, práticas institucionais de pesquisa, grupos de pesquisa, 

concepção e atividades de extensão; 

III- A responsabilidade social da Instituição, que caracteriza atividades com impacto 

no desenvolvimento regional e nacional, descreve a relação com setores público, privado com 

o mercado de trabalho, além de instituições sociais, culturais, etc.; 

IV- A comunicação com a sociedade, que descreve os meios de comunicação internos 

e externos, e caracteriza a imagem pública da Instituição de Ensino Superior (IES); 

V- As políticas de pessoal e de carreiras, que detalham os processos de capacitação de 

pessoal e os planos de carreira, além do clima institucional (relações interpessoais etc); 
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VI- Organização e gestão da instituição, que descreve o Plano de Desenvolvimento 

Institucional, os órgãos colegiados, os modos de participação na gestão e tomada de decisões; 

VII- Infraestrutura física, que descreve desde as salas de aula até laboratórios e 

equipamentos, tendo como pano de fundo o ensino, a pesquisa e a extensão; 

VIII- Planejamento e avaliação, que descreve os procedimentos de avaliação e 

acompanhamento pela Comissão Própria de Avaliação (órgão criado pela Lei do SINAES, em 

seu Artigo 11, cuja principal função é coordenar o processo de autoavaliação nas instituições 

de ensino superior); 

IX- Política de atendimento aos estudantes, que descreve o acompanhamento 

pedagógico, critérios de seleção, participação em atividades universitárias (bolsas, estágios, 

iniciação científica), atendimento de estudantes, acompanhamento de egressos etc; 

X- Sustentabilidade financeira, que descreve as políticas de captação e aplicação de 

recursos, controle de despesas e investimentos etc. 

 Os processos de avaliação perpassam, portanto, pela avaliação permanente do do 

ensino e aprendizagem no curso que envolve docentes e estudantes e um conjunto de espaços, 

ações e políticas institucionais que fundamentam a formação acadêmica. Deste modo, a 

avaliação dar-se-á no contexto das três dimensões abaixo: 

 

 
9.10.1 Avaliação do Curso  
 

O processo de avaliação do Curso terá como parâmetro os preceitos dispostos na  LEI 

No 10.861, de 14 de abril de 2004 que institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (SINAES) e na Resolução 100/CEE/SC de 22 de novembro de 2011, do Conselho 

Estadual de Educação que fixa normas para o funcionamento da Educação Superior no 

Sistema Estadual de Ensino de Santa Catarina. O mecanismo institucional utilizado para 

efetuar o processo de avaliação do Curso consiste na aplicação dos instrumentos da Comissão 

Própria de Avaliação (CPA) que almejam mensurar indicadores de qualidade do Curso, bem 

como suas fragilidades e potencialidades.  

A avaliação do Curso também será efetuada pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

que tem como uma de suas atribuições à avaliação das distintas dimensões que o constituem 
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(Dimensão Didático-pedagógica; Corpo Docente e Infraestrutura), bem como de qualificar a 

proposta de formação deste. 

Estes mecanismos derivam da política institucional de avaliação, que tem como 

princípio a continuidade e permanência dos processos avaliativos.  

 

9.10.2 Avaliação dos Docentes 
 

 A execução do processo de avaliação do corpo docente do curso orienta-se pelo 

disposto na Política e Diretrizes para o Ensino de Graduação e Sequencial e no Regulamento 

da Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Unochapecó, bem como nas dimensões e 

normativas do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). 

 Esta será efetuada a partir da aplicação de instrumentos de avaliação da Comissão 

Própria de Avaliação (CPA), que possibilitarão a identificação do perfil dos docentes em 

relação à formação acadêmica e experiência profissional, compromisso com o processo de 

ensino e aprendizagem, pesquisa e extensão e com os princípios e diretrizes da Unochapecó. 

 Os principais aspectos de avaliação do corpo docente consistem em 

- Domínio Didático- Pedagógico; 

- Domínio Teórico-Metodológico; 

- Planejamento das aulas e bom aproveitamento do tempo em sala de aula; 

- Domínio de conteúdo; 

- Comunicação clara, que facilita o entendimento e compreensão por parte do 

estudante; 

- Empenho para que haja aprendizagem, avanços cognitivos, formação conceitual e 

superação de níveis de desenvolvimento; 

- Boa relação com os estudantes, criando clima agradável na sala de aula; 

- Organização de aulas dinâmicas que estimulem profícuas discussões teóricas e 

práticas; 

- Capacidade de articular teoria e prática; 

- Postura investigativa; 
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- Domínio e utilização de ferramentas tecnológicas no processo de ensino e 

aprendizagem; 

- Método de avaliação condizente com o Projeto Pedagógico do Curso; 

- Postura moral e ética; 

- Pontualidade e comprometimento com o processo de ensino e aprendizagem.  

 O Núcleo Docente Estruturante (NDE) também contribuirá neste processo através do 

acompanhamento das atividades docentes, auxiliando também, na definição de formas e 

estratégias de avaliação do corpo docente vinculado ao curso. 

 

9.10.3 Avaliação dos Estudantes 
 

O processo de avaliação dos estudantes pauta-se nos preceitos dispostos no Manual de 

Normas e Procedimentos Acadêmicos da Unochapecó. A avaliação do desempenho 

acadêmico no curso será efetuada por componente curricular, tendo como parâmetro critérios 

de assiduidade e aproveitamento que consiste no desenvolvimento de estudos e nos avanços 

cognitivos obtidos pelo estudante no decorrer do curso. Outro princípio norteador da 

avaliação dos estudantes perpassará pelo desenvolvimento das formas de pensamento político, 

social, cultural e científico, este último vinculado à compreensão dos modos de fazer ciência. 

 Os procedimentos e conceitos/notas de avaliação estão regulamentados 

institucionalmente no Manual supracitado e a principal ferramenta para organização destes 

consiste no Plano de Ensino, entendido como um instrumento de planejamento e comunicação 

da instituição entre o docente e o estudante, elaborado de acordo com o Projeto Pedagógico 

do curso. 

 

9.11 Processo de Gestão 
 
 

A gestão do Curso de Graduação em Ciências da Religião (Licenciatura), dá-se através 

da atuação da Coordenação e do Colegiado do Curso, do Núcleo Docente Estruturante e do 

Conselho de Área de Ciências Humanas e Jurídicas, conforme apresentado abaixo. 
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9.11.1  Estrutura Administrativa do Curso 
 
 
 O Curso de Graduação em Ciências da Religião (Licenciatura) está vinculado a Área 

de Ciências Humanas e Jurídicas e conta com uma estrutura física (salas, laboratórios, espaços 

de atendimento individual ao estudante, biblioteca e demais locais) adequada à realização das 

atividades de ensino e espaço específico para o desenvolvimento do trabalho de ordem 

técnica-administrativa e acadêmico realizado pela coordenação. Possui também gabinetes de 

trabalho para os docentes do curso realizarem suas atividades pedagógicas de pesquisa e 

extensão.  

 

9.11.2  Trabalho da Coordenação do Curso 
 

 A Coordenação do Curso possui papel fundamental no desenvolvimento do processo 

de gestão administrativa e acadêmica do curso, devendo atuar de forma racional e estratégica 

com o escopo de implementar a proposta formativa do curso de acordo com seu projeto 

pedagógico e conjunto de políticas e normativas institucionais.  

Suas atribuições estão normatizadas e descritas  no Art. 36 do Regimento Geral da 

Universidade Comunitária da Região de Chapecó. 

 
 

9.12.3 Colegiado do Curso 
 

O Colegiado do Curso de Graduação em Ciências da Religião (Licenciatura) também 

consiste em um profícuo espaço de discussões que almejam a análise e avaliação das ações 

decorrentes da proposta instrutiva e formativa do Projeto Pedagógico do Curso. A 

estruturação, organização e atuação deste órgão consultivo e deliberativo obedece aos 

preceitos descritos no Art. 34 do Regimento Geral da Universidade Comunitária da Região de 

Chapecó. 
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9.11.4 Núcleo Docente Estruturante (NDE) 
 

Tendo como referência a dimensão coletiva como condicionadora da definição de uma 

proposta formativa coerente e de acordo com as demandas que emergem dos cenários sociais, 

produtivos e econômicos, a Unochapecó, atendendo a Resolução CONAES Nº 1, de 

17/06/2010 (Normatiza o Núcleo Docente Estruturante), aprovou através da Resolução N. 

165/CONSUN/20106, a alteração do Regulamento do Núcleo Docente Estruturante dos 

Cursos de Graduação da instituição, criado pela Resolução N. 165/CONSUN/2010, posto que 

a normativa da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (Conaes) torna obrigatória a 

constituição do NDE nos Cursos de Graduação do Ensino Superior.  

 

9.12 Perfil Docente, Competências e Habilidades e Processo de Qualificação  

 

9.12.1 Perfil do docente institucional 
 

Conforme definido pela Política e Diretrizes para Ensino de Graduação e Sequencial 

(Resolução 164/CONSUN/2010, 2010, p. 25-26) o corpo docente da Unochapecó, deverá: 

- Dominar e manter atualizados os conceitos de sua área de conhecimento, 

relacionando-os aos fatos e tendências; 

- Apropriar-se de conhecimentos didático-pedagógicos que possibilitam refletir e 

compreender o processo de aprendizagem;  

- Compreender o espaço em que atua e a natureza do seu trabalho, ou seja, perceber 

que a sala de aula não está isolada de um contexto socioeconômico e cultural e que o 

estudante faz parte de um contexto maior; 

- Compreender o sentido e o objetivo do componente curricular no qual atua; 

- Conhecer o Projeto Pedagógico do Curso em que o componente curricular está 

inserido, o ementário, as razões para a presença de cada componente curricular e no curso e as 

expectativas acerca do componente na formação profissional; 
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- Articular o componente curricular ao mundo da produção e com o que está sendo 

pesquisado e publicado na área; 

- Planejar adequadamente o trabalho pedagógico, garantindo a consistência do 

programa de aprendizagem/plano de ensino, de modo a transformá-lo numa ferramenta de 

trabalho; 

- Avaliar o trabalho desenvolvido e seus resultados, tomando as decisões necessárias, 

indicadas pela avaliação, em vista a garantir a concretização dos objetivos estabelecidos; 

- Compreender que a docência implica em estar comprometido com a aprendizagem 

dos estudantes, com sua construção como pessoa, não buscando apenas habilidades técnicas; 

- Demonstrar saberes atitudinais, destacando-se: pontualidade, coerência entre festo e 

discurso, justiça e equidade, respeito ao saber e à pessoa do educando, atenção às suas 

dificuldades e potencialidades; 

- Trabalhar de forma coletiva e interdisciplinar; 

- Dominar as novas tecnologias e conduzir as aulas de forma a propiciar o 

protagonismo, a conectividade e a interatividade dos estudantes; 

- Reconhecer a pluralidade cultural da comunidade onde atua e assumir a diversidade 

nos seus múltiplos aspectos; 

- Incorporar a postura investigativa; 

- Participar efetivamente da capacitação pedagógica organizada pela universidade. 

 

9.12.2 Perfil docente do Curso de Graduação em Ciências da Religião (Licenciatura) 

 

O professor que atuará no Curso de Ciências da Religião deverá possuir habilidades 

para orientar na construção do conhecimento de maneira, clara, objetiva e transparente do 

ponto de vista da especificidade do curso, no campo pedagógico e social, garantindo que o 

estudante cresça intelectualmente e tenha formação e informação sobre os contextos em que 

se desencadearam os fenômenos religiosos, percebendo implicações na formação das 

sociedades e das pessoas. 
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Mesmo tendo uma linha de pensamento particular, o professor deverá considerar a 

proposta pedagógica do respectivo curso. Portanto, além do conhecimento o professor deverá 

ter postura ético-política frente à realidade em que está inserido. 

Em síntese, significa dizer que a concepção de ensino do profissional das ciências da 

Religião, deve ter na pesquisa o elemento constituidor do ensino. A compreensão de que o 

ensino deve estar articulado com a pesquisa, viabiliza uma prática de extensão como meio de 

disponibilizar a comunidade, os conhecimentos produzidos no espaço universitário. Em 

outros termos significa consolidar a função social do conhecimento produzido. 
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9.12.3 Quadro docente 
 

Componente Curricular Professor Titulação Regime de Trabalho 

Leitura e Produção de Texto Marcia de Souza M Integral 

Introdução às Ciências da 

Religião 
Elcio Cecchetti M Horista 

Ensino Religioso no Brasil Teresa Machado da Silva Dill M Integral 

Sociologia da Religião César da Silva Camargo M Integral 

Seminário Temático: Religião 

e Gênero 
Myriam Aldana Vargas Dra. Integral 

Iniciação Científica Teresa Machado da Silva Dill M Integral 

Sociologia da Educação Roberto Deitos M Integral 

Filosofia da Educação Luciano Jaeger M Integral 

Psicologia e Religiosidade Solange Aparecida da Rosa M Integral 

Antropologia da Religião Camila Sissa Antunes M Integral 

Introdução aos Textos e 

Narrativas Sagradas 
Edivaldo José Bortoleto Dr. Integral 

Psicologia da Educação Silvia Maria Alves de Almeida M Integral 

Didática Geral Aline Fatima Lazarotto M Integral 

Sociedade e Desenvolvimento 

Humano 
Myriam Aldana Vargas Dra. Integral 

Epistemologias e Fenômenos 

Religiosos 
Edivaldo José Bortoleto Dr. Integral 

Textos e Narrativas Sagradas 

Indígenas 
Leonel Piovezana Dr. Integral 

Seminário Temático: 

Alfabetização e Letramento 
Marcia de Souza M Integral 

Política e Gestão da Educação Elcio José Bamberg M Integral 
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Básica 

Metodologia do Ensino 

Religioso I 
Elcio Cecchetti M Horista 

Textos e Narrativas Sagradas 

Africanas 
Myriam Aldana Vargas Dra. Integral 

Filosofia da Religião Luciano Jaeger M Integral 

Seminário Temático: História 

da Região 
Henrique Anacieto Kusawa M Integral 

Educação Especial e Inclusão Tânia Mara Pietchkowsdi M Integral 

Histórias Religiosas da 

América Latina 
Myriam Aldana Vargas Santin Dra. Integral 

Estágio Curricular 

Supervisionado I 
Teresa Machado da Silva Dill M Integral 

Metodologia do Ensino 

Religioso II 
Elcio Cecchetti M Horista 

Diálogos Interculturais e 

Diversidade Religiosa 
Eliston Terci Panzenhagen Mestrando Horista 

Textos e Narrativas Sagradas 

Orientais 
Edivaldo José Bortoleto Dr. Integral 

Libras Jaqueline Reni Loss de Mesquita Mestranda Horista 

Projeto de Pequisa I 
Eliston Terci Panzenhagen Mestrando Horista 

Teresa Machado da Silva Dill M Integral 

Estágio Curricular 

Supervisionado II 
Leonel Piovezana Dr. Integral 

Tecnologia da Educação Marcia Ione Surdi M Integral 

Textos e Narrativas Sagradas 

Semitas 
Gilberto Oliari E Horista 

Projeto de Pesquisa II Teresa Machado da Silva Dill M Integral 
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Estágio Curricular 

Supervisionado III 

Venida Flesch Royer M Horista 

Eliane Ludwig 

 
E Horista 

Ensino Religioso e Direitos 

Humanos 
Teresa Machado da Silva Dill M Integral 

Éticas e Ensino Religioso Edivaldo José Bortoleto Dr. Integral 

Trabalho de Conclusão de 

Curso 
Teresa Machado da Silva Dill M Integral 

Estágio Curricular 

Supervisionado IV 

Venida Flesch Royer M Horista 

Leonel Piovesana Dr. Integral 

Religiões, Ciências e 

Tecnologias 
Edivaldo José Bortoleto Dr. Integral 

As religiões no Oeste de Santa 

Catarina 
Teresa Machado da Silva Dill M Integral 

Artes, Culturas e Religiões Luciano Jaeger M Integral 
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10 APOIO AOS ESTUDANTES  

 

10.1 Atendimento psicopedagógico e social  

 

 O atendimento psicopedagógico e social é realizado no âmbito da instituição, pelo NAPS – 

Núcleo de Apoio Psicopedagógico e Social, vinculado da Diretoria de Ensino, composto pela DAE – 

ATENTO, Divisão de Acessibilidade e Divisão de Apoio ao Docente que oferecem auxílio 

multiprofissional aos estudantes com necessidades educacionais especiais, orientação e suporte aos 

estudantes, coordenadores e professores dos cursos da instituição.  

A Unochapecó oferece aos estudantes, através da Divisão de Apoio aos Estudantes – DAE – 

Atento, inúmeros serviços e projetos para atender as necessidades destes no decorrer do seu processo 

de formação acadêmica. A equipe do Programa é constituída por 2 psicólogos, 2 assistentes sociais e 2 

auxiliares para o apoio administrativo. 

A DAE - ATENTO dispõe de informações gerais sobre o que acontece na Unochapecó, 

mantendo os estudantes informados sobre os serviços, projetos e eventos do espaço universitário. Um 

dos principais programas desenvolvido e coordenado pela DAE – ATENTO, consiste no Programa de 

Bolsas de estudo. Este tem como objetivo oferecer possibilidades para estudantes 

socioeconomicamente carentes permanecerem na universidade e concluírem um curso superior. 

 Complementando a estrutura de atendimento aos estudantes, destacamos o trabalho 

desenvolvido pela Divisão de Acessibilidade, que atende estudantes que apresentam diversos tipos de 

necessidades especiais, tais como: física, cognitiva, visual, auditiva, mobilidade reduzida, condutas 

típicas; estudantes que revelam dificuldades no processo de ensino e aprendizagem, de forma 

permanente ou temporária, estudantes indígenas, que revelam fragilidades no processo de apropriação 

do conhecimento, bem como docentes e funcionários que trabalham e atendem estudantes com 

necessidades especiais no âmbito da instituição.  

 O trabalho de orientação e acompanhamento pedagógico dos docentes é desenvolvido pela 

Divisão de Apoio ao Docente, que tem como objetivo principal promover estudos, discussões e 

assessoria pedagógica aos professores da instituição, almejando a dinamização e a qualificação da 
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docência no ensino superior, contribuindo com a formação pedagógica e profissionalização docente. As 

principais ações desta divisão perpassam por: capacitação e entrevista com  docentes ingressantes; 

Ciclo de Estudos Docência no Ensino Superior (duas etapas – fevereiro e julho); Cursos e oficinas a 

partir das demandas  encaminhadas pelas áreas; Atendimento aos docentes conforme demandas 

individuais, dos cursos e áreas; Pós-Graduação em Docência na Educação Superior; Indicação de 

Docente para Processo Seletivo Docente da área de Metodologia. 

 As ações desenvolvidas pelo NAPS - Núcleo de Apoio Psicopedagógico e Social estão 

assentadas nos preceitos dispostos na Política e Diretrizes para o Ensino de Graduação e Sequencial, 

Política para oferta de Cursos de Graduação na Modalidade Licenciatura e Política de Educação 

Inclusiva da Unochapecó. 

 

10.2  Internacionalização: Cooperação Interinstitucional e Mobilidade Acadêmica 

 
 A abordagem da temática da internacionalização como mecanismo de aprimoramento da 

qualidade do ensino acadêmico, apresenta-se como fenômeno emergente em escala global devido à 

necessidade de consolidação de práticas de interesse comum entre instituições de educação superior no 

âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão universitária. Este processo, no âmbito da Unochapecó, 

tem o escopo de atingir e concretizar formas compartilhadas de atuação por meio da cooperação 

interinstitucional e da mobilidade acadêmica.  

Estas deverão promover, no campo do ensino superior, o desenvolvimento curricular de forma 

articulada e global, a elaboração e aplicação de projetos de circulação de pessoas e de programas 

integrados de estudos, estágios, intercâmbios e de investigação científica. 

 Imersa no contexto dos fenômenos da globalização, que estão imbricados com o avanço e 

desenvolvimento político, econômico, científico e tecnológico em escala global, a Unochapecó visa 

estabelecer relações de complementação, cooperação e assistência de caráter recíproco no âmbito 

acadêmico, cultural, tecnológico e de serviços, principalmente por meio de acordos e/ou convênios de 

cooperação firmados com outras instituições de ensino superior, redes de cooperação acadêmica, 

centros de pesquisa, instituições de natureza acadêmica e/ou científicas, nacionais e/ou estrangeiras. 
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  A Cooperação Interinstitucional e Mobilidade Acadêmica da Unochapecó fundamentam-se na: 

Interculturalidade; acessibilidade; diversidade; pluralidade; cooperação; integridade; respeito e 

formação cidadã. 

 No cenário universitário a cooperação consiste numa forma profícua de compartilhar e alcançar 

objetivos comuns no contexto da educação globalizada. Deste modo, a socialização e 

compartilhamento de formas de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico constituem-se 

como os principais benefícios da cooperação Interinstitucional e da Mobilidade Acadêmica. 

Destarte, os objetivos das ações, projetos e programas interinstitucionais de cooperação e 

mobilidade acadêmica da instituição, perpassam pela:  

- Internacionalização e interinstitucionalização da educação superior; 

- Fomento à cooperação interinstitucional por meio do ensino, pesquisa e extensão;  

- Estímulo à prática Cooperação Interinstitucional, a oferta da mobilidade acadêmica, a realização de 

intercâmbios nacionais e internacionais, integrando-se enquanto ferramenta apta ao desenvolvimento 

científico, tecnológico e cultural, assim como, oferecendo suporte à comunidade acadêmica na busca 

pelo desenvolvimento pessoal e profissional;  

- Inserção da Universidade Comunitária da Região de Chapecó - Unochapecó no panorama das 

instituições de ensino superior nacionais e estrangeiras. 

 A Unochapecó mantém intercâmbio e cooperação com setores acadêmicos e profissionais 

relacionados com a área de concentração do programa proposto, de diferentes instituições nacionais e 

internacionais. Estas iniciativas vêm sendo orientadas e incentivadas pelo departamento de Assessoria 

de Relações Nacionais e Internacionais (ARNI) da Unochapecó, que estabelece e implementa ações de 

cooperação técnico-científica com outras instituições, na perspectiva de ampliar o espectro de atuação 

acadêmica, bem como na de constituir redes de pesquisadores. 

 A ARNI visa atender às necessidades e  possibilidades de formação profissional além da 

internacionalização das instituições. De forma correlata, almeja também possibilitar à comunidade 

acadêmica uma experiência de estudos no exterior ou em outras institucionais nacionais. 

 A ARNI objetiva:  

- A cooperação interinstitucional da Unochapecó, através do ensino, pesquisa e extensão;  
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- Estimular a comunidade acadêmica a participar de intercâmbios internacionais, assessorando 

nos processos de inscrições e todos os trâmites que cada Universidade exige;  

- Assessorar a participação da Unochapecó nas relações com Universidades nacionais e 

internacionais. 

  

 

10.2.1 Internacionalização no âmbito do Curso de Graduação em Ciências da Religião 
 
 

 Todo o processo de internacionalização fica vinculado aos eventos que os estudantes 

participarão durante o desenvolvimento do Curso.  

          O Curso está vinculado ao FONAPER que anualmente promove os seminários nacionais e a cada 

dois anos o seminário internacional sobre desenvolvimento e culturas com ênfase nas ciências da 

religião. 
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11 POLÍTICA E DIRETRIZES DE PESQUISA DA UNOCHAPECÓ 

 
  
 A atividade de pesquisa no âmbito da Universidade Comunitária da Região de Chapecó – 

Unochapecó está sob a égide do preceito de consolidação da produção de conhecimento através da 

iniciação científica e da inovação à pesquisa avançada, almejando a formação de recursos humanos 

com excelência acadêmica e profissional e a expansão do desenvolvimento de programas de Pós-

Graduação Stricto Sensu. 

 Em decorrência da importância estratégica da ciência e da necessidade de institucionalizar as 

ações de fomento à pesquisa, a instituição elaborou sua Política de Pesquisa, que constitui-se como 

parâmetro para o planejamento e desenvolvimento de ações de Ciência, Tecnologia e Inovação.   

 A pesquisa na instituição perpassa pela produção de novos conhecimentos, que requer um 

processo rigoroso de investigação e comunicação dos resultados. Os estudantes, através da pesquisa 

desenvolvem um conjunto de habilidades e estratégias de aprendizagem, sendo motivados a cumprir a 

sua principal tarefa, que é estudar, pois o ato de pesquisar, de investigar fenômenos cientificamente 

confere conotação de aprender ao estudo.  

 A pesquisa entendida enquanto mecanismo estratégico de formação configura-se no contexto da 

estrutura curricular dos Cursos de Graduação e Sequencial da Unochapecó, como dimensão imbricada 

com o ensino e a extensão.  

 Neste contexto, o desenvolvimento da pesquisa na Universidade Comunitária da Região de 

Chapecó – Unochapecó basear-se-á nos seguintes princípios dispostos na Política de Pesquisa da 

instituição (RESOLUÇÃO N. 143/CONSUN/2010): 

- Articulação com a realidade social; 

- Articulação com o ensino e a extensão; 

- Autonomia teórico-científica; 

- Consolidação da iniciação científica; 

- Definição estratégica de prioridades; 

- Inovação tecnológica; 

- Permanência e regularidade dos programas de apoio à pesquisa; 
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- Postura ética; 

- Produção de conhecimentos através dos mecanismos institucionais; 

- Qualificação institucional; 

- Sustentabilidade; 

-Pluralidade. 

 A Política de Pesquisa explicita, além dos princípios, os objetivos e diretrizes metodológicas à 

realização e avaliação das atividades de pesquisa na instituição, sendo esta estruturada e organizada 

através da Iniciação Científica e da pesquisa de Inovação Avançada. 

   

11.1 A pesquisa no Curso de Graduação em Ciências da Religião (Licenciatura) 

  

 O curso está em processo de constituição de grupos de estudos para efetivação das atividades de 

pesquisa. A concepção de pesquisa do curso vincula-se as atividades de ensino com pesquisa que 

ocorrem no transcurso das aulas. 

Efetivamente a pesquisa ocorre de maneira mais sistematizada nos componentes curriculares de 

Projeto de Pesquisa I, Projeto de Pesquisa II e Trabalho de Conclusão do Curso. Devido à falta de 

material didático relacionados aos cinco eixos do currículo do Ensino Religioso, assim estruturados: 

relações entre cultura e tradições religiosas (cultura e tradições religiosas); estudo da concepção do 

transcendente (teologias); significado da palavra sagrado no tempo e no espaço (textos sagrados 

tradições orais); entendimento das práticas celebrativas (ritos); vivência crítica e utópica da ética 

humana a partir das tradições religiosas (ethos). Ficou estabelecido que o Trabalho de Conclusão do 

Curso, da primeira turma deve desenvolver um estudo sobre esses eixos, para em seguida transformar 

em material pedagógico para os anos finais do ensino fundamental da educação básica. 

Nessa perspectiva, acredita-se que o curso, por meio da apropriação e produção do 

conhecimento cumpre a função social de produzir e disponibilizar os conhecimentos na referida área do 

saber. Outras informações relacionadas ao TCC constam no Regulamento.  
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11.2 Linhas de Pesquisa do Curso 

 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO 

 

Fenômeno religioso, ensino, ciência e história.  

Esta área concentra seus estudos na busca sistematizada do fenômeno religioso, como fenômeno 

humano na história da humanidade. A maneira como se registraram os aspectos da religião, como parte 

da vida social, sua influência nos vários setores da cultura e do cotidiano das sociedades. . Neste curso, 

privilegia-se os estudos das tradições religiosas e o fenômeno religioso como objeto de estudo no 

Ensino Religioso; estudos que permitem estabelecer a relação entre Religião e Ciência ao longo da 

história da história das sociedades 

 

LINHAS DE PESQUISA 

 

Linha I – Ensino Religioso e Cultura escolar 

Esta linha de pesquisa investiga questões relacionadas ao ensino religioso e sua relação com as 

diferentes tradições religiosas constituídas ao longo da história. Proporciona a compreensão das 

características e construção cultural do espaço escolar e sua relação com os pensamentos que norteiam 

e constituem as identidades das sociedades.  

Aborda a diversidade religiosa e cultural na perspectiva do diálogo inter-religioso. Investiga 

cientificamente o fenômeno religioso na sociedade atual, procurando interpretar a dinâmica religiosa 

contemporânea.  

Esta linha de pesquisa possibilita a investigação sobre a história do Ensino Religioso e suas 

implicações no fazer-se dessa área do saber no espaço escolar. Investiga como o fenômeno religioso 

constitui-se como objeto de estudo do Ensino Religioso a partir das diferentes concepções do termo 

“religião”. Busca diagnosticar como se dá a identidade cultural nos espaços escolares, suas implicações 

no processo de ensino e aprendizagem, a relação que se estabelece entre conhecimento práticas 

pedagógicas - percepção dos alunos, das famílias e dos professores em relação ao espaço escolar. 
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Linha II - Ciência, religião, diversidade e alteridade 

Esta linha de pesquisa Investiga como historicamente, se dá o diálogo entre ciência e religião e 

as mudanças de paradigmas no trato com o fenômeno religioso. Estudos que permitem desvendar e 

construir novos entendimentos produção de novos paradigmas sobre os fenômenos da diversidade e 

alteridade. Investiga o problema da relação e confronto entre ciência e religião na sociedade. Investiga 

os discursos éticos e os discurso religiosos que permeiam tanto a concepção religiosa quanto a 

concepção científica, as repercussões da crise da linguagem no discurso religioso e a problemática 

entre ciência e religião nas sociedades contemporâneas. Investiga os e contextualiza os fenômenos da 

diversidade e da alteridade no âmbito da sociedade e as manifestações nos ambientes escolares, 

especialmento nas matrizes religiosas. Tais estudos possibilitam a ampliação do conhecimento no 

campo da filosofia, da sociologia, da antropologia, da psicologia e da história social. 

Esta linha de pesquisa, por sua natureza interdisciplinar possibilita contatos com distintos 

aspectos das manifestações religiosas, sejam de matrizes populares ou institucionalizadas. Estudam-se 

diferentes experiências religiosas, identificando suas raízes históricas e seu processo de transformação.  

Os projetos de pesquisa e os componentes curriculares do curso devem proporcionar aos 

estudantes e pesquisadores condições para compreender a realidade religiosa contemporânea e o papel 

da religião em relação ao tema da diversidade e da alteridade. A metodologia utilizada no processo de 

ensino e aprendizagem deve, portanto, provocar e instigar a busca de novos estudos, que deverão 

realizar-se por meio da pesquisa. 
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12 POLÍTICA E DIRETRIZES DE EXTENSÃO DA UNOCHAPECÓ 

 

Na Unochapecó, as diretrizes da extensão estão estabelecidas na Política de Desenvolvimento 

da Extensão que é resultado de um processo de discussão interna  balizado pelo diálogo nacional 

estabelecido a partir do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Brasileiras,  

que  aprovou, no fim de 1999, o Plano Nacional de Extensão Universitária. Em tais discussões se  

reafirmou e reconheceu a Extensão  como parte indispensável do pensar e fazer universitário, 

sinalizando para a sua institucionalização  administrativa e acadêmica, o que implica à adoção de 

medidas e procedimentos que redirecionam a própria política das universidades. 

A extensão é entendida no âmbito da proposta de formação acadêmica da Unochapecó como 

princípio educativo, pois configura-se como uma estratégia de aprendizagem que perpassa pelo 

processo de ensino, produção e socialização do conhecimento, com suas nuances e interfaces. 

 Diante deste contexto, a Unochapecó elaborou uma política balizadora do seu fazer 

extencionista. Os preceitos orientadores da extensão e dispostos na Política de Extensão da 

Unochapecó, objetivam a articulação de saberes produzidos e sistematizados do âmbito da academia às 

necessidades comunitárias. Trate-se, pois, de um processo através do qual, e pelo qual, a universidade 

constrói procedimentos formais e informais, almejando a articulação dos processos comunicativos com 

o escopo de promover interações e relações cooperadas diante da diversidade de saberes e fenômenos 

que circunscrevem a universidade e seu entorno.  

Deste modo, a extensão universitária objetiva a transformação do saber acadêmico em bem 

público, ou seja, disponível, acessível à comunidade, interligando suas práticas às demandas e 

necessidades da sociedade, potencializando e promovendo interligações, ratificando sua missão e visão 

de produzir e difundir conhecimentos, contribuindo com o desenvolvimento da comunidade regional a 

partir da aplicação do conhecimento cientificamente produzido, que caracteriza-se como um modo 

sistemático de conceituar processos de fenômenos reais/concretos.  

Para isso, os pressupostos institucionais da extensão perpassam, conforme disposto na Política 

de Desenvolvimento de Extensão da Unochapecó (RESOLUÇÃO N. 167/CONSUN/2010), por três 

pressupostos principais, sendo eles: a) uma universidade articulada com o meio e com os diferentes 
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segmentos e setores sociais; b) uma universidade que, pela inserção comunitária, visa o fortalecimento 

do saber universitário, aliado aos demais saberes e dos setores e segmentos sociais; c) uma 

universidade com base no pluralismo teórico e ideológico.  

Estes pressupostos corroboram e estão imbricados com os seguintes princípios de 

desenvolvimento das atividades extencionistas, que fundamentam a proposição e execução destas:  

- Produção, divulgação e socialização do conhecimento; 

- Compromisso com o desenvolvimento regional sustentável; 

- Indissociabilidade com o ensino e a pesquisa; 

- Autonomia teórico-científica; 

- Permanência e regularidade das ações de extensão; 

- Unidade e Pluralidade; 

- Inserção Comunitária; 

- Formação Continuada e permanente; 

- Extensão universitária como estratégia de formação pessoal e profissional nos cursos de 

graduação e Pós-Graduação Lato Sensu; 

- Sustentabilidade; 

- Postura ética; 

- Avaliação como parte fundamental do processo de gestão universitária. 

Estes princípios evidenciam a preocupação da instituição com sua função social de produzir, 

socializar e comunicar o conhecimento científico e de viabilizar a extensão como processo formativo 

dialógico articulado com o ensino e à pesquisa. 
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13 ATAS DE APROVAÇÃO DO PROJETO PELO COLEGIADO DO CURSO E CONSELHO 

DE ÁREA 

 

A alteração do Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Ciências da Religião 

(Licenciatura) foi apresentada, apreciada e analisada pelo Colegiado do Curso e Conselho da Área de 

Ciências Humanas e Jurídicas, sendo aprovada em ambas as instâncias, conforme Atas a seguir. 
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APÊNDICE I 

Regulamento dos Estágios Curriculares do Curso de Graduação em Ciências da Religião 

(Licenciatura). 
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TÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º Este regulamento normatiza a execução dos estágios curriculares dos estudantes 

do Curso de Graduação em Ciências da Religião (Licenciatura) da Unochapecó, na modalidade 

presencial.  

 

Art. 2º A execução dos estágios curriculares são regidos pelo Manual de Normas e 

Procedimentos Acadêmicos, pelo Regulamento Geral dos Estágios da Unochapecó e pelo 

Regulamento de Estágios Curriculares do Curso de Graduação em Ciências da Religião 

(Licenciatura) da Unochapecó. 

 

Art. 3º É condição básica para o desenvolvimento de qualquer estágio curricular que o 

estudante-estagiário esteja regularmente matriculado e frequentando Curso de Graduação em 

Ciências da Religião (Licenciatura) da Unochapecó  

§1° A matrícula em disciplinas isoladas, independente de quantas forem integralizadas 

nesta condição, não caracteriza vínculo do estudante com o referido curso, para fins de estágio 

curricular. 

§2° Para matricular-se no componente curricular de estágio curricular obrigatório, o 

estudante deverá ter integralizado, com aproveitamento, os requisitos estabelecidos na matriz 

curricular. 

 

CAPÍTULO I 

OBJETIVOS DO ESTÁGIO 

 

Art. 4º São objetivos específicos dos estágios curriculares do Curso de Graduação em 

Ciências da Religião (Licenciatura) da Unochapecó:  

I - possibilitar ao estudante estagiário a compreensão da unidade dos conhecimentos 

científicos, filosóficos e técnicos aprendidos e/ou trabalhados no curso e na prática profissional; 
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II - inserir o estudante estagiário no campo profissional, desenvolvendo habilidades e 

competências, produzindo novos saberes, contribuindo, com uma prática criativa e inovadora, 

para o encaminhamento de soluções aos problemas percebidos; 

III - oportunizar aos universitários estagiários elementos da realidade social tomada como 

objeto de reflexão e intervenção, aprofundando o conhecimento da interação da área específica 

de atuação com questões de âmbito macrossocial; 

IV - proporcionar ao estudante estagiário a vivência de princípios ético-políticos presentes 

na interação social e na conduta ética profissional, necessários ao exercício da profissão; 

V - contribuir com o processo de avaliação permanente do Projeto Pedagógico do Curso 

de Graduação em Ciências da Religião (Licenciatura) da Unochapecó; 

 VI - formar profissionais em Ciências da Religião (Licenciatura) que assumam sua 

prática na construção de uma nova ordem social, vinculando-se  com os processos sociais que 

visam a transformação da sociedade atual e desempenhando sua função de professor e cidadão; 

VII - construir o domínio de habilidades profissionais comprometidas com os processos 

sociais que produzem uma nova ordem social, baseada na justiça, na solidariedade, na cidadania 

e na valorização da diversidade cultural e na preservação do meio ambiente e no respeito à 

diversidade cultural religiosa;  

VIII - planejar ações pedagógicas que se aproximem da solução dos problemas 

apresentados a partir de uma percepção crítica, reflexiva e interpretativa da realidade onde irá 

atuar, através dos eixos de pesquisa de Estágio: Sociológico/Antropológico, 

Filosófico/Psicológico/Religioso e não religioso; 

IX - experienciar a construção e produção científica como exercício profissional; 

X - proporcionar ao estudante estagiário a vivência de princípios ético-políticos presentes 

na interação social e na conduta ética profissional, necessários ao exercício da profissão; 

XI - sistematizar o conhecimento a partir do confronto entre a realidade investigada e o 

referencial teórico desenvolvido no curso; 

XII - desenvolver projetos de pesquisa com temas significativos para o exercício da 

docência; 

XIII - viabilizar propostas pedagógicas a partir dos pressupostos teórico/práticos 

trabalhados no Curso de Graduação em Ciências da Religião (Licenciatura) da Unochapecó; 
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CAPÍTULO II 

CAMPOS DE ESTÁGIO 

 

Art. 5º Serão considerados campos de estágio as organizações públicas, privadas ou 

organizações não governamentais conveniadas com a universidade, nos termos do Regulamento 

Geral dos Estágios da Unochapecó. Os estágios serão realizados em Instituições e Escolas de 

educação básica que possibilitem ao estudante estagiário: 

I - proporcionar experiências práticas na área de formação; 

II - reconhecer o estudante estagiário como aprendiz e não como profissional; 

III - estabelecer um cronograma para o estágio, especificando as atividades do estudante 

estagiário; 

IV - respeitar o estudante estagiário em sua individualidade, considerando-o sujeito em 

processo de formação e qualificação. 

 

Art. 6º O estágio curricular obrigatório poderá ser desenvolvido na entidade em que o 

estudante-estagiário exerce suas atividades profissionais, mediante autorização do coordenador 

de curso e do professor de estágio.  

Parágrafo único: O estudante deverá requerer o disposto no caput deste artigo, através de 

pedido fundamentado, dirigido ao coordenador do curso que poderá deferir o pleito em 

concordância com o professor. 

 

Art. 7º O estágio curricular não-obrigatório poderá ser realizado num único ou em 

diversos locais, desde que a carga horária máxima semanal não ultrapasse o estabelecido no 

artigo 44.  

 

TÍTULO II 

MODALIDADES DO ESTÁGIO CURRICULAR 

 

CAPÍTULO I 
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ESTÁGIOS CURRICULARES OBRIGATÓRIOS 

 

Art. 8º O estágio obrigatório é o componente curricular compreendido na matriz 

curricular do curso, o qual o estudante-estagiário deverá obrigatoriamente realizar para 

integralizá-la. 

Parágrafo único: Para realizar o estágio obrigatório, o estudante-estagiário deverá estar 

regularmente matriculado no respectivo componente curricular. 

 

Art. 9º Para realização dos estágios obrigatórios do curso, considera-se indispensável o 

cumprimento do disposto no art. 9º do Regulamento Geral dos Estágios da Unochapecó. 

 

Seção I 

Funcionamento do Estágio 

 

Art. 10 O Estágio Curricular deverá ser realizado, prioritariamente, na Educação 

Infantil, Ensino Fundamental, ensino Médio somando um total de 405 (quatrocentas e cinco) 

horas assim distribuídas: 

I – Estágio Curricular Supervisionado I totalizando 80 (oitenta) horas; 

II - Estágio Curricular Supervisionado II totalizando 120 (cento e vinte) horas; 

III - Estágio Curricular Supervisionado III totalizando 120 (cento e vinte) horas; 

IV – Estágio Curricular Supervisionado IV totalizando 100 (cem) horas. 

 Parágrafo único: a definição do campo de estágio nas escolas de educação básica dar-se-á 

preferencialmente na entidade em que o estudante-estagiário exerce suas atividades profissionais, 

mediante autorização do coordenador de curso e do professor de estágio ou através da opção do 

estudante-estagiário, dentre as definidas no Programa Universidade - Escola da Unochapecó. 

 

Art. 11 O Estágio deverá ocorrer no momento em que o estudante-estagiário possua 

conhecimentos básicos em Ciências da Religião para embasamento teórico que corresponde ao 5º 

período. 
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Art. 12 A realização do Estágio Curricular compreende as seguintes etapas: 

I - matrícula nas disciplinas de Estágio Curricular I, II, III e IV e consequente aprovação, 

sendo um componente curricular pré-requisito do outro, respectivamente. 

 

Art. 13 O Estágio Curricular Supervisionado I é composto por 80 horas, 20 horas para 

professores orientadores e 60 horas destinam-se ao professor da disciplina, com as seguintes 

funções: 

I - definição do Eixo de pesquisa; 

II - definição dos campos de Estágio pelo estudante-estagiário, preferencialmente na 

entidade em que o estudante-estagiário exerce suas atividades profissionais, mediante autorização 

do coordenador de curso e do professor de estágio ou através da opção do estudante-estagiário, 

dentre as definidas no Programa Universidade - Escola da Unochapecó; 

III - elaboração do projeto de pesquisa para estágio do Curso de Graduação em Ciências 

da Religião (Licenciatura) da Unochapecó, destinados a atuação como docente na disciplina de 

Ensino Religioso na Educação Básica. Este deve desenvolver o tema vinculado ao eixo de 

pesquisa e em consonância com a realidade do campo de estágio; 

IV - definição de um professor orientador,  

V - socialização e discussão dos Projetos de Estágio. 

 

Art. 14 O Estágio Curricular Supervisionado II é composto de 120 horas, das quais, 90 

horas destinam-se ao professor da disciplina de Estágio II para administrar da seguinte maneira: 

I - um período de investigação, pesquisa de campo e observação no Ensino Fundamental 

Séries Iniciais - que deve compreender 20 horas - de vivência na Instituição/campo de estágio 

observando aspectos pedagógicos, administrativos, econômicos, culturais e respeitando o projeto 

pedagógico da mesma, através de sua área de atuação; 

II - planejamento das atividades/aulas, tendo 40 horas destinadas à realização do 

planejamento para o Ensino Fundamental Séries Iniciais; 

III - atuação docente, sendo 20 horas no Ensino Fundamental Séries Iniciais; 

IV - elaboração do relatório parcial, sendo destinadas 10 horas para o mesmo. Este visa à 

reflexão crítica sobre a prática docente desenvolvida. 
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Parágrafo único: Os professores orientadores terão as seguintes funções: 

I - auxiliar na elaboração do plano de ensino para o ensino fundamental séries iniciais e 

do relatório parcial; 

II - assistir e orientar o estudante-estagiário na prática educativa. 

 

Art. 15 O Estágio Curricular Supervisionado III é composto por 120 horas, das quais, 90 

horas destinam-se ao professor da disciplina de Estágio III para administrar da seguinte maneira: 

I - um período de investigação, pesquisa de campo e observação no Ensino Fundamental 

Séries Finais que deve compreender um total de 20 horas no Ensino Fundamental Séries Finais. 

Serão realizadas atividades de vivência na Instituição/campo de estágio, observando aspectos 

pedagógicos, administrativos, econômicos, culturais e respeitando o projeto pedagógico da 

mesma, através de sua área de atuação; 

II - planejamento das atividades/aulas, tendo 40 horas destinadas à realização do 

planejamento para o Ensino Fundamental Séries Finais. 

III - atuação Docente, sendo 20 horas no Ensino Fundamental Séries Finais; 

IV - elaboração do relatório parcial, sendo destinadas 10 (dez) horas para o mesmo. Este 

visa à reflexão crítica sobre a prática docente desenvolvida. 

§ 1º Para a realização do estágio não formal o estudante-estagiário deverá realizar 

reconhecimento do campo de estágio, adequando o projeto ou realizando uma nova proposta 

relacionada ao tema exposto ou desenvolvido no determinado espaço (instituições religiosas, 

escolas e outros). 

§ 2º Parágrafo único: Os professores orientadores terão as seguintes funções: 

I - auxiliar na elaboração do plano de ensino para o Ensino Fundamental Séries Finais e 

relatório parcial; 

II - assistir e orientar o estudante-estagiário na prática educativa. 

                                   

Art. 16 O Estágio Curricular Supervisionado IV é composto por 100 horas, das quais, 80 

horas destinam-se ao professor da disciplina de Estágio IV para administrar da seguinte maneira: 

I - um período de investigação, pesquisa de campo e observação no Ensino Médio que 

deve compreender um total de 20 horas no Ensino Médio. Serão realizadas atividades de  
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vivência na Instituição/campo de estágio, observando aspectos pedagógicos, administrativos, 

econômicos, culturais e respeitando o projeto pedagógico da mesma, através de sua área de 

atuação; 

II - planejamento das atividades/aulas, tendo 20 horas destinadas à realização do 

planejamento para o Ensino Médio. 

III - atuação Docente, sendo 20 horas no Ensino Médio; 

IV - elaboração do relatório parcial, sendo destinadas 20 (vinte) horas para o mesmo. Este 

visa à reflexão crítica sobre a prática docente desenvolvida. 

§ 1º Para a realização do estágio não formal o estudante-estagiário deverá realizar 

reconhecimento do campo de estágio, adequando o projeto ou realizando uma nova proposta 

relacionada  ao tema exposto ou desenvolvido no determinado espaço (instituições religiosas, 

escolas e outros). 

§ 2º Parágrafo único: Os professores orientadores terão as seguintes funções: 

I - auxiliar na elaboração do plano de ensino para o Ensino Médio e relatório parcial; 

II - assistir e orientar o estudante-estagiário na prática educativa. 

 

Art. 17 O estudante-estagiário deverá elaborar seu projeto individualmente, ou em grupo 

de no máximo 3 (três) integrantes, sob orientação do professor da disciplina de Estágio 

Curricular Supervisionado I, o qual o encaminhará a um professor orientador da área específica. 

 

Art. 18 O estudante-estagiário deverá elaborar seus Relatórios de Estágio - parciais e final 

- individualmente, sob orientação de um professor orientador e do professor da Disciplina de 

Estágio Curricular Supervisionado I, II, III e IV. 

I - os Relatórios Parciais devem contemplar um relato de docência embasado na análise 

da proposta de ensino (objetivos) e vivência desta; 

II - o Relatório Final, realizado na Disciplina de Estágio Curricular Supervisionado IV 

deverá conter a pesquisa (referencial teórico), a descrição de todo o processo, análise da prática 

docente e considerações finais, devendo estar de acordo com as normas da ABNT e em 

consonância com os Cadernos metodológicos: diretrizes do trabalho científico, livro publicado 

pela editora Argos, com orientações e encaminhamentos da disciplina de Pesquisa I e II. 
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III - o estudante-estagiário deverá entregar duas cópias do relatório final, sendo uma cópia 

em capa dura e uma digital (CD) que será encaminhada à biblioteca da Instituição. 

 

Art. 19 O Estágio Curricular do Curso de Graduação em Ciências da Religião 

(Licenciatura) da Unochapecó, constitui-se em uma pesquisa com foco no processo de ensino e 

de aprendizagem, uma vez que ensinar requer, tanto dispor de conhecimentos que mobilizem a 

ação, como compreender o processo de construção do conhecimento.  

 

Art. 20 O Estágio Curricular do Curso prevê a não desvinculação da teoria e da prática, 

essenciais na formação do professor de Ensino Religioso pesquisador e reflexivo sobre sua 

docência; desta forma, estrutura-se vinculado às vivências da Prática de Ensino nos Projetos 

Articulados de Trabalho. 

 

Art. 21 Cada professor poderá orientar, no máximo, oito (08) estudantes-estagiários.  

 

Art. 22 Na etapa necessária de conhecimento da realidade: observação da escola e das 

aulas, aplicação de instrumentos/ elaboração dos planejamentos de ensino, o professor 

responsável pela disciplina de Estágio Curricular Supervisionado I, II, III e IV, fornecerá os 

instrumentos necessários, bem como acompanhará o desenvolvimento desse processo, 

juntamente com os orientadores das áreas específicas, conforme previsto no regulamento do 

estágio do PPC. 

 

Art. 23 Todos os estágios curriculares obrigatórios deverão ser acompanhados por  

supervisor da instituição campo de estágio – unidade concedente – com formação em Ciências da 

Religiões ou áreas afins. 

 

Art. 24 Os relatórios finais da docência, após serem aprovados pelo professor da 

disciplina e pelos orientadores específicos, deverão ser apresentados em seminário de 

socialização  em data e local definidos no horário semestral.  
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Art. 25 O Seminário de Socialização e Avaliação do Estágio será realizado com os 

estagiários do Curso de Graduação em Ciências da Religião (Licenciatura), coordenação, 

professores responsáveis pelas disciplinas de Estágio em Ensino Religioso e orientadores.  

Parágrafo único: Fica fixado tempo de 15 minutos para cada estudante expor o seu 

trabalho e mais 10 minutos para as considerações.  

 

Seção II 

Controle de Frequência 

 

Art. 26 O controle de frequência do estudante-estagiário será realizado pelo professor da 

disciplina a partir dos seguintes critérios: 

I- Participação efetiva nas aulas teóricas com no mínimo 75% de frequência; 

II- Com 100% de frequência nos estágios de campo (observação, docência ou extensão). 

 

 Art. 27 O controle de frequência se dará através do professor da disciplina, e a avaliação 

acompanhará este critério.  

 

Seção III 

Critérios  de Avaliação 

 

Art. 28 A avaliação da docência no Estágio Curricular Supervisionado I, II, III e IV será 

realizada pelo professor responsável pela disciplina e professor regente da disciplina da escola, 

de acordo com os Arts. 13, 14, 15, 16  itens I,II,III e IV.  

 

Art. 29 A avaliação da disciplina Estágio Curricular Supervisionado será realizada 

levando em consideração todo o processo, com especial atenção à qualidade das ações 

desenvolvidas. 
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Art. 30 O instrumento que o professor supervisor da entidade campo de estágio irá 

preencher, será utilizado como uma forma de acompanhar a prática docente desenvolvida nas 

respectivas instituições de ensino. 

Parágrafo único: A avaliação deve levar em conta o perfil do educador que prevê o 

Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Ciências da Religião (Licenciatura). 

 

Art. 31 São etapas de avaliação do Estágio em Ciências da Religião (Licenciatura). 

I - avaliação do processo de elaboração do projeto de estágio; 

II - etapas de Observação - pesquisa de campo; 

III - execução da proposta de trabalho docência; 

IV - elaboração dos Relatórios Parciais de Estágio; 

V - apresentação escrita e oral do relatório final - sobre a forma de realização do Estágio 

Curricular Supervisionado no Seminário de Socialização e Avaliação do Estágio Curricular 

Supervisionado Ciências da Religião  (Licenciatura). 

 

Seção IV 

Sistema de Avaliação 

 

Art. 32 A avaliação do componente curricular Estágio se dará diariamente considerando 

os critérios estabelecidos na seção III, além do estabelecido no plano de ensino do componente 

curricular.  

 

Art. 33 São critérios de avaliação do Estágio I:  

I - G1: Pesquisa de campo, fundamentação teórica - Professor da disciplina e orientador; 

II - G2: Elaboração do projeto - Professor da disciplina e orientador; 

III - G3: Apresentação de novo projeto de Estágio para o Professor da disciplina de 

Estágio e Professor Orientador. 

 

Art. 34 São critérios de avaliação do Estágio II, III e IV.    

I - G1 Pesquisa de campo, fundamentação teórica – Professor da disciplina e orientador; 
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II - G2 Atuação docente e relatório parcial - Professor da disciplina, professor regente da 

disciplina na escola e orientador. 

Parágrafo único: O estudante–estagiário que não atingir média igual ou superior a 7,00 na 

prática docente será reprovado, sem direito a avaliação de G3. 

 

Art. 35 A avaliação final do estudante-estagiário, em cada uma das disciplinas de Estágio 

em Ciências da Religião (Licenciatura), será expressa em notas de 0 (zero) a 10 (dez). Para ser 

aprovado, o aluno precisa atingir no mínimo nota 7,0 (sete) e frequência igual ou superior a 75% 

em todas as atividades programadas.  

Parágrafo único: A nota de cada avaliação (G1 e G2) é resultado da média aritmética das 

notas atribuídas pelos responsáveis da avaliação. 

 

CAPÍTULO II 

ESTÁGIOS CURRICULARES NÃO-OBRIGATÓRIOS 

 

Art. 36 O estágio não-obrigatório constitui-se em atividade complementar à formação 

profissional, social e cultural do estudante-estagiário, realizado por sua livre escolha. 

 

Art. 37 Para realização dos estágios não-obrigatórios, considera-se indispensável o 

cumprimento do disposto na legislação em vigor, bem como, no art. 9º do Regulamento Geral 

dos Estágios da Unochapecó. 

 

Art. 38 O estágio não-obrigatório poderá ser registrado, para integralização curricular, 

como Atividade Curricular Complementar, observada a regulamentação geral da Unochapecó e 

específica de cada curso. 

 

Art. 39 Consideram-se áreas de atuação a qual o estudante do curso poderá desenvolver 

estágio não-obrigatório:  instituições religiosas e escolas.  

Parágrafo único: Para fins de supervisão do estágio não-obrigatório considera-se áreas 

afins à (Licenciatura), das ciências humanas.  
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Art. 40 Ao realizar o estágio não-obrigatório o estudante do curso, poderá desenvolver as 

seguintes habilidades e competências: 

I- diálogo intercultural e religioso; 

II- planejamento e ação de estratégias de ensino-aprendizagem; 

III- pesquisa e reflexão da prática educacional.  

 

Art. 41 O estágio não-obrigatório poderá ser realizado a partir do 1° período, no 

desenvolvimento de atividades com complexidade crescente.  

 

Art. 42 A carga horária para o estágio não-obrigatório poderá ser de até 06 horas diárias e 

30 horas semanais, observada a compatibilidade de horário com as atividades acadêmicas 

estabelecidas no projeto pedagógico do curso.  

 

Art. 43  O tempo de realização do estágio não-obrigatório em cada instituição será de até 

um ano, podendo ser prorrogado por igual período.  

Parágrafo único: Caso o Termo de Compromisso seja emitido com prazo de seis meses, 

poderá ser renovado até três vezes por igual período, completando o prazo máximo de dois anos.  

 

TÍTULO III 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 44 Os casos não previstos neste regulamento serão resolvidos pelo colegiado do 

curso em conjunto com a coordenação do curso. 

 

Art. 45 Este regulamento entra em vigor na data de publicação da sua aprovação pelo 

Conselho Universitário – CONSUN, revogando-se as disposições em contrário.   
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APÊNDICE II 

Regulamento do Trabalho de Conclusão do Curso de Graduação em Ciências da Religião 

(Licenciatura). 
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CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES DA MONOGRAFIA 

 

Art. 1º De acordo com o Manual de Normas e Procedimentos Acadêmicos da 

Unochapecó, a Monografia é atividade acadêmica obrigatória para os cursos de graduação, 

sequenciais e Pós-Graduação Lato Sensu que curricularmente a estabeleçam e se caracteriza 

pela produção de um estudo sobre tema relacionado a uma linha de pesquisa do curso, 

obedecendo às orientações da pesquisa de iniciação científica e à política e à normatização 

específica de cada curso. 

 

Art. 2º O Trabalho de Conclusão de Curso - TCC, inserido no âmbito da iniciação 

científica, tem como objetivos, de acordo com a Política de Pesquisa da Unochapecó, 

despertar o interesse pela pesquisa e iniciar a formação de novos pesquisadores, além de ser 

uma estratégia para a formação profissional. 

 

Art. 3º O Trabalho de Conclusão de Curso será elaborado a partir de estudos temáticos 

das linhas de atuação do curso de Ciências da Religião, com enfoque para as questões do 

ensino escolar da educação básica.  

 

Art. 4º O Trabalho de Conclusão de Curso deverá ser elaborada pelo estudante sob 

orientação de um docente do Curso de Graduação em Ciências da Religião, e/ou por outro 

docente da Unochapecó, desde que esta solicitação seja aprovada pelo Colegiado do Curso. O 

Trabalho de Conclusão deverá ser regido pelos parâmetros da pesquisa de iniciação científica, 

de acordo com o Plano de Desenvolvimento de Pesquisa da Unochapecó.   

 

Art. 5º O Trabalho de Conclusão do Curso de Graduação em Ciências da Religião 

(Licenciatura) está dividido em três etapas: 

I – Iniciação nas aulas de Projeto de Pesquisa I com estudos teóricos e de 

conhecimento; 

II – Elaboração e fundamentação do projeto para a pesquisa e estudos do Trabalho de 

Conclusão de Curso na aula de Projeto de Pesquisa II. 
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III – Aulas com orientações para o desenvolvimento, socialização e apresentação do 

Trabalho de Conclusão na disciplina específica de Trabalho de Conclusão no oitavo período. 

 

Art. 6º O Trabalho de conclusão do curso de Graduação em Ciências da Religião 

(Licenciatura) tem como objetivos: 

I - Desenvolver a criatividade e aplicação dos conhecimentos adquiridos no decorrer 

do curso, por meio da execução de um projeto de pesquisa. 

II - Despertar o interesse pela pesquisa como uma das possibilidades que permite 

solucionar os problemas que se manifestam no seu campo profissional e social. 

III – Contextualizar, por meio da fundamentação teórica às questões e/ou 

problemáticas do cotidiano. 

IV – Dinamizar o processo de ensino e aprendizagem no espaço escolar 

V - Intensificar a extensão universitária, como forma de difundir o conhecimento 

produzido no espaço acadêmico por meio da pesquisa.  

VI - Estimular a produção de novos conhecimentos numa perspectiva coletiva. 

VII - Estimular a interdisciplinaridade.. 

VIII- Estimular a formação continuada.  

 

Art. 7º A orientação do Trabalho de Conclusão do Curso deve ser efetivado, 

preferencialmente, por docentes do curso com titulação mínima de Mestre ou com graduação 

e especialização na área de ciências da religião. 

Parágrafo único: A orientação por docentes da Unochapecó, que não são docentes do 

curso deverá ser analisada e aprovada no colegiado do curso, NDE ou Conselho de Área se 

necessário. 

 

Art. 8º A co-orientação do TCC poderá ser efetivada, preferencialmente, por docentes 

do curso com titulação mínima de especialista. 

 

Art. 9º É conveniente que o professor orientador, tenha no máximo oito orientandos, o 

que dependerá da disponibilidade de carga horária.  

Parágrafo único: Este número poderá ser alterado para um número maior ou menor em 
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função da disponibilidade de carga horária de cada professor orientador. 

 

Art. 10 O Trabalho de Conclusão do Curso poderá ser desenvolvido individualmente 

ou em equipe de no máximo três estudantes. 

 

Art. 11 Na escolha do tema e definição do objeto de pesquisa, deve se levar em 

consideração os seguintes aspectos: 

I – relevância científica e social do estudo; 

II – inovação e conhecimento; 

III – contribuição para o processo ensino aprendizagem de Ciências da Religião. 

 

Art. 12 O Trabalho de Conclusão do Curso deverá contemplar a produção escrita por 

meio da pesquisa empírica, documental e/ou bibliográfica, respeitando os procedimentos 

teóricos e metodológicos constituída pelos seguintes elementos:  

I - tema/objeto;  

II - problema;  

III - Questões de pesquisa ou hipóteses;  

IV - Objetivos;  

V - Justificativa explicando a relevância científica e social da proposta de estudo;  

VI - Revisão Bibliográfica;  

VII - Procedimentos metodológicos, contemplando a delimitação temática, espacial e 

temporal;  

VIII - Cronograma de ação, explicitando os pressupostos teóricos e métodos e/ou 

técnicas de coleta e análise das fontes; 

            IX – Referências bibliográficas. 

 

Art. 13 Para obtenção do grau de Licenciatura em Ciências da Religião o Trabalho de 

Conclusão de Curso deve ter, necessariamente, uma abordagem que designa o conhecimento 

no campo das Ciências da Religião, contemplando estudos que contribuem no processo de 

ensino e aprendizagem, perfazendo a função social da pesquisa.  

 



132 
  
 
UNIVERSIDADE COMUNITÁRIA DA REGIÃO DE CHAPECÓ 
Credenciada pelo Decreto Estadual n.° 5.571, de 27 de Agosto de 2002, publicado no Diário Oficial de 
Santa Catarina em 28/08/2002. Renovação de Credenciamento pelo Decreto Estadual nº 659 de 25 de 
setembro de 2007. 
 

ALTERAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA 
RELIGIÃO (LICENCIATURA) 

CAPÍTULO II 

DOS PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 

Art. 14 A avaliação do Trabalho de Conclusão do Curso, será de responsabilidade do 

professor orientador, que deverá observar as seguintes etapas: 

I - Etapa: Elaboração do projeto; 

II - Etapa: Desenvolvimento da pesquisa; 

III - Etapa: Apresentação do trabalho escrito, de acordo a  ABNT; 

IV - Etapa: Socialização da produção do TCC em forma de seminário 

V- Etapa: A nota da avaliação do texto e de sua apresentação será atribuída pelos 

professores das áreas temáticas, que compõem a banca, juntamente com o professor 

orientador. 

VI - A nota mínima para aprovação será 7,0. caso o aluno obtiver nota entre 5 e 6,9 o 

mesmo terá 30 dias para reapresentação do TCC para a banca. 

VII - Em caso de reprovação não haverá G3, sendo que o acadêmico deverá refazer o 

trabalho por meio da matricula no componente curricular de TCC. 

Parágrafo único: Em todas as etapas de avaliação será levado em consideração: 

interpretação e análise das fontes, síntese e sistematização do conhecimento, estabelecendo o 

diálogo entre conhecimento do estudante com as diferentes fontes. Na apresentação 

demonstrar autonomia e conhecimento. Relevância social e científica do trabalho. A 

apresentação do relatório deve estar em conformidade com as normas técnicas do trabalho 

científico, respeito às fontes, coerência com a proposta de estudo expressa no projeto de 

pesquisa.  

 

CAPÍTULO III 

DAS ATRIBUIÇÕES 

 

Seção I 

Da Coordenação Do Curso 
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Art. 15 Compete a Coordenação do Curso de Graduação em Ciências da Religião 

(Licenciatura): 

I – Providenciar, conjuntamente com o Professor Responsável pelo Trabalho de 

Conclusão do Curso, os Professores Orientadores; 

II - Homologar as decisões referentes ao Trabalho de Conclusão do Curso;  

III - Estabelecer com o Professor Responsável, normas e instruções que regulamentam 

o processo de Trabalho de Conclusão do Curso. 

 

Seção II 

Da Banca Avaliadora 

 

Art. 16 Compete a Banca Avaliadora:  

I – Avaliar o Trabalho de Conclusão do Curso com apontamentos para melhorias se 

necessário; 

II – Avaliar o processo de apresentação do Trabalho de Conclusão do Curso e atribuir 

o conceito de aprovado ou reprovado. 

 

Seção III 

Dos Professores dos Componentes Curriculares 

 

Art. 17 Compete aos professores do componente curricular orientar os estudantes e 

acompanhá-los no desenvolvimento do Trabalho de Conclusão do Curso em acordo com os 

professores orientadores: 

I - Auxiliar a Coordenação de Curso no desenvolvimento das atividades relativas ao 

Trabalho de Conclusão do Curso; 

II - Organizar as diversas atividades de desenvolvimento e avaliação do Trabalho de 

Conclusão do Curso; 

III - Efetuar a divulgação e o lançamento das avaliações referentes ao Trabalho de 

Conclusão do Curso; 

IV - Promover reuniões de orientação e acompanhamento com os alunos que estão 

desenvolvendo o Trabalho de Conclusão do Curso; 
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V - Definir, juntamente com a Coordenação de Curso, as datas das atividades de 

acompanhamento e de avaliação do Trabalho de Conclusão do Curso; 

VI - Constituir as bancas de avaliação dos Trabalhos de Conclusão do Curso. 

 

Seção IV 

Do Orientador 

 

Art. 18  Compete ao orientador: 

I - Orientar o(s) estudantes(s) na elaboração do Trabalho de Conclusão do Curso em 

todas as suas fases, do projeto de pesquisa até a defesa e entrega da versão final da 

monografia; 

II - Realizar reuniões periódicas de orientação com os alunos e emitir relatório de 

acompanhamento e avaliações ao Professor Responsável; 

III - Participar das reuniões com o Coordenador do Curso e/ou Professor Responsável. 

IV - Participar da banca de avaliação final; 

V - Orientar o aluno na aplicação de conteúdos e normas técnicas para a elaboração do 

TCC, conforme metodologia científica; 

VI - Efetuar a revisão dos documentos e componentes do Trabalho de Conclusão do 

Curso, e autorizar os alunos a fazerem as apresentações previstas e a entrega de toda a 

documentação solicitada; 

VII - Acompanhar as atividades de Trabalho de Conclusão do Curso;  

VIII – Incentivar a prática da pesquisa para além de ser uma atividade proposta pelo, 

mas de espaço que possibilita a descoberta e produção de novos conhecimentos que 

contribuirá com o processo de ensino e aprendizagem na educação básica.   

 

Art. 19 O acompanhamento dos alunos no Trabalho de Conclusão do Curso será 

efetuado por um Professor Orientador, observando-se sempre a vinculação entre a área de 

conhecimento na qual será desenvolvido o projeto e a área de atuação do Professor 

Orientador. 
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Art. 20 Será permitida substituição de orientador, que deverá ser solicitada por escrito 

com justificativa(s) e entregue ao Professor Responsável, até 60 (sessenta) dias antes da data 

prevista para o Seminário de Apresentação Final. 

Parágrafo único: Caberá ao Coordenador de Curso analisar a justificativa e decidir 

sobre a substituição do Professor Orientador. 

 

Seção V 

Professor Co-Orientador 

 

Art. 21  Compete ao Professor Co-orientador:  

I – Coorientar de acordo com o orientador; 

II – Co-orientar  desenvolvendo as atividades previstas a partir do art. 19 e com 

conhecimento do PPC do Curso 

 

Seção VI 

Dos Estudantes 

 

Art. 22 Compete ao estudante: 

I - Ter cursado disciplina/unidade curricular ou comprovar a participação em oficinas 

sobre metodologia da pesquisa e na fase que compreende o componente curricular de TCC; 

II - Elaborar e apresentar o projeto de pesquisa do TCC de acordo com este 

Regulamento; 

III - Apresentar toda a documentação solicitada pelo Professor Responsável e pelo 

Professor Orientador; 

IV - Participar das reuniões periódicas de orientação com o Professor Orientador do 

TCC; 

V - Cumprir as recomendações do Professor Orientador relacionadas ao Trabalho de 

Conclusão do Curso; 

VI - Participar das reuniões periódicas com o Professor Responsável pelo Trabalho de 

Conclusão do Curso e seminários; 
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VII - Entregar ao Professor Responsável pelo Trabalho de Conclusão do Curso a 

monografia corrigida (de acordo com as recomendações da banca examinadora) nas versões 

impressa e eletrônica;  

VIII - Cumprir os prazos estabelecidos pela Coordenação do Curso. 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 23 Os casos não previstos neste regulamento serão dirimidos pelo Colegiado de 

Curso. 

 

Art. 24 Este regulamento entra em vigor na data de publicação da sua aprovação pelo 

Conselho Universitário – CONSUN, revogando-se as disposições em contrário.   
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APÊNCICE III 

Regulamento das Atividades Curriculares Complementares do Curso de Graduação em 

Ciências da Religião (Licenciatura) 
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REGULAMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES COMPLEMENTARES DO 
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CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º O presente regulamento tem por finalidade normatizar as Atividades 

Curriculares Complementares do Curso de Graduação em Ciências da Religião (Licenciatura). 

 

Art. 2º Conforme determinado pelo Manual de Normas e Procedimentos Acadêmicos, 

entendem-se como atividades curriculares complementares dos cursos de graduação as 

atividades não integrantes nas práticas pedagógicas previstas nos componentes curriculares, 

oficinas, módulos e seminários obrigatórios do curso, desde que afins à área de formação 

humanística e profissional do curso. 

Parágrafo único: as denominações e os conteúdos das atividades curriculares 

complementares não são definidos previamente por se tratarem de temas emergentes do 

cotidiano socioeducacional e tecnológico e próprios do processo de mudança e 

aprimoramento da área de conhecimento do curso. 

 

CAPÍTULO II 

DAS ATIVIDADES CURRICULARES COMPLEMENTARES 

 

Art. 3º As atividades curriculares complementares constantes no projeto pedagógico 

do curso de graduação deverão ser cumpridas de acordo com a carga horária estabelecida na 

matriz curricular. 

 

Art. 4º As atividades curriculares complementares dos cursos de graduação não podem 

ser integralizadas em uma única modalidade. 

 

Art. 5º Para fins de aproveitamento de estudos, nas atividades curriculares 

complementares, são consideradas as seguintes modalidades:  

I - cursos de aperfeiçoamento; 

II - semanas acadêmicas; 

III - congressos de cunho didático-científico; 
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IV - estágios não obrigatórios; 

V - minicursos; 

VI - seminários de estudos; 

VII - viagens de estudos; 

VIII - ciclo de palestras; 

IX - programas/projetos de extensão 

X - cursos técnicos de áreas afins ao curso de graduação; 

XI - oficinas (não previstas na estrutura curricular do curso); 

XII - participação em organização de eventos; 

XIII - cursos sequenciais ou de graduação realizados concomitantemente à graduação 

pelo estudante; 

XIV - extensão comunitária; 

XV - grupos de estudos orientados com participação de professores; 

XVI - publicação de artigos; 

XVII - apresentação de trabalhos em eventos científicos; 

XVIII - componentes curriculares isolados cursados em curso superior; 

XIX - monitorias; 

XX - programas/projetos de iniciação científica institucional; 

XXI - participação em colegiado ou organização estudantil; 

XXII - participação em Instituições religiosas com fins sociais em trabalhos comunitários 

voluntários;  

XXIII - componentes curriculares optativos cursados além do mínimo exigido pelo curso. 

 

CAPÍTULO III 

DAS MODALIDADES E AVALIAÇÃO 

 

Art. 6º As possibilidades para compor as atividades curriculares complementares são 

as seguintes, observadas a totalidade máxima de créditos para cada modalidade:  

I - programa/projetos de extensão e iniciação científica institucional: programas de 

bolsas de iniciação científica com recursos externos e outros vinculados à Unochapecó, e 

atividades de extensão universitária, totalizando até 120 (cento e vinte) horas; 
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II - monitorias, estágios não obrigatórios e empresa júnior: serão consideradas 

atividades de monitoria e estágios aquelas realizadas em sala de aula e nos espaços destinados 

à formação profissional que tenham estreita relação com atividades exercidas pelo futuro 

profissional, e a participação em empresa júnior relativa à área de formação totalizando até 90 

(noventa) horas; 

III - participação em cursos de atualização, minicursos, seminários, oficinas, 

congressos, semanas acadêmicas: para essas atividades, a carga horária mínima por evento é 

de 4 (quatro) horas, totalizando até 180 (cento e oitenta) horas; 

IV - publicação, proferir palestra, grupo de estudos com a participação de 

professores, viagens de estudos, organização de eventos: totalizando até 180 (cento e 

oitenta) horas; 

V - curso de graduação, sequencial, componentes curriculares optativos, curso de 

idiomas e componentes curriculares: totalizando até 120 (cento e vinte) horas; 

VI - participação em colegiados da Unochapecó, representação estudantil e em 

grupos artístico-culturais credenciados ou regularmente constituídos: totalizando até 4 

(quatro) créditos = 60 (sessenta) horas; 

VII - trabalho comunitário: totalizando até 30 (trinta) horas.  

 

CAPÍTULO IV 

DA TRAMITAÇÃO E REGISTRO 

 

Art. 7º As atividades curriculares complementares serão regidas, em linhas gerais pelo 

disposto no Manual de Normas e Procedimentos Acadêmicos da Unochapecó.  

 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 8º Os casos não previstos neste regulamento serão dirimidos pelo Colegiado de 

Curso. 

 



142 
  
 
UNIVERSIDADE COMUNITÁRIA DA REGIÃO DE CHAPECÓ 
Credenciada pelo Decreto Estadual n.° 5.571, de 27 de Agosto de 2002, publicado no Diário Oficial de 
Santa Catarina em 28/08/2002. Renovação de Credenciamento pelo Decreto Estadual nº 659 de 25 de 
setembro de 2007. 
 

ALTERAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA 
RELIGIÃO (LICENCIATURA) 

Art. 9º Este regulamento entra em vigor na data de publicação da sua aprovação pelo 

Conselho Universitário – CONSUN, revogando-se as disposições em contrário.   

 

CChhaappeeccóó,,  22001144..  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


