
 

 

 

 

 
APRESENTAÇÃO 

Na busca de contribuir com a Igreja do Brasil na área formativa, a Faculdade Católica 

de Feira de Santana (FCFS) ou Católica de Feira se propõe a oferecer um curso de 

Especialização latu senso em Pedagogia Catequética, que tem como objetivo contribuir na 

complementação formativa de presbíteros, diáconos, religiosos (as), seminaristas, agentes de 

pastorais e evangelizadores, sobretudo aqueles que se dedicam à ação pastoral catequética nas 

comunidades eclesiais e aos demais interessados. 

Este curso é oferecido em consonância com as diretrizes da Conferência dos Bispos do 

Brasil (CNBB) e do Ministério da Educação e Cultura (MEC), buscando proporcionar uma 

reflexão e vivência da experiência catequética com inspiração catecumenal, propondo como 

pilar formativo a “Iniciação à Vida Cristã: itinerário para formar discípulos missionários”. 

(Doc. 107, CNBB). Além de capacitar as pessoas que possam trabalhar com o ensino religioso 

escolar e também habilitá-las para a docência no ensino superior, na qualidade de 

especialistas. 

 
1. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 

1.1 Nome do Curso: Especialização em Pedagogia Catequética 

1.2 Área do Conhecimento: Pedagogia e Teologia Pastoral (CNPq: 7.10.04.00-9) 

1.3 Coordenador (a) do Curso: Profa. Renata Araújo Alves 

(http://lattes.cnpq.br/8741320921274608) 

 

2. CARACTERIZAÇÃO DO CURSO 

2.1 Modalidade: Inicialmente on-line, pós-pandemia presencial 

2.2 Período de Realização: 2021-2022 

2.3 Periodicidade: Modular (janeiro e julho) 

2.4 Carga Horária: 420 (quatrocentos e vinte horas) 

2.5 Aspectos legais da IES 
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A Faculdade Católica de Feira de Santana foi credenciada pela portaria nº 429 de 29 de 

abril de 2015, publicada no DOU de 30/04/2015 e os cursos de pós-graduação lato sensu 

orientam-se pela Resolução nº. 01, de 6 de abril de 2018, do Conselho Nacional de Educação 

(CNE), pelo Regimento Geral e Regulamento do curso de pós- graduação da Católica de 

Feira. 

2.6 Vagas: Mínimo de 15 e máximo de 40 estudantes por turma 

2.7 Local da oferta: Campus sede da Católica de Feira ou outro local indicado pela 

mesma e fica situado na Av. Dom Jackson Berenguer Prado, s/n, Papagaio, CEP: 

44059-850, Feira de Santana – Bahia. 

E-mail: contato@catolicadefeira.com.br 

Telefone fixo: (75) 3022-8008 

Telefone celular: (75) 99819-9567 

 
 

3. JUSTIFICATIVA 

O curso de pós-graduação latu sensu de Especialização em Pedagogia Catequética, 

busca suprir a demanda de formar agentes pastorais e demais pessoas que desejam atuar no 

ensino religioso escolar, além de habilitar para a docência no ensino superior, nos termos da 

Lei, na qualidade de especialista. 

Vivemos numa mudança de tempo caracterizado por uma crescente cultura urbana, 

que se espalha nas cidades e nos campos que em cada momento nos interpela. Esse contexto 

exige da Igreja disposições pastorais que estabeleçam novos paradigmas para a evangelização. 

A missão de cada cristão continua sendo testemunhar o Evangelho de Cristo a toda criatura, 

cumprindo, de maneira irrenunciável, o mandato do Senhor de ir anunciar. No entanto, os 

meios, a linguagem e os recursos precisam adequar-se aos novos tempos. 

O Catecismo da Igreja Católica nº 428, ao estabelecer as qualidades do catequista 

pontua que “aquele que é chamado a ‘ensinar o Cristo’ deve, portanto, procurar primeiro ‘este 

ganho supereminente que é o conhecimento de Cristo’ ”. Nesse contexto, pensar a formação 

dos agentes evangelizadores é alinhar suas vivências e sua fé pessoal em diálogo com os 

ensinamentos da Igreja de maneira processual. 
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4. CONCEPÇÃO DO CURSO 

A pós-graduação lato sensu de Especialização em Pedagogia Catequética ancora-se 

nas seguintes prerrogativas: 

4.1 Integração entre teoria e prática, em relação ao cotidiano das atividades pastorais 

desenvolvidas nas comunidades eclesiais; 

4.2 Utilização de metodologias, didática e pesquisa, voltadas para o campo da ação- 

reflexão-ação; 

4.3 Promoção de diálogos, seminários, oficinas, bem como disciplinas específicas que 

tratam da ação pastoral nos ambientes eclesial e social na atualidade; 

4.4 Organização das disciplinas por eixos específicos, da seguinte forma: 

a) Eixo formativo – compreendendo os componentes curriculares das seguintes 

áreas: Bíblia, Liturgia, Catequese, História da Igreja, Pedagogia, Psicopedagogia, 

Antropologia. 

b) Eixo Pesquisa – Produção Acadêmica e Prática: compreendendo os 

componentes curriculares: Metodologia da Pesquisa Científica; Carga Horária dos 

Componentes; Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e estudo individual. 

Por tratar-se de um curso destinado, sobretudo, à formação de agentes 

evangelizadores, o mesmo alinha-se aos objetivos da Católica de Feira em ser referência na 

formação filosófica, teológica e humanística, de caráter cristão. Pretende-se ter como egressos 

do curso de Especialização em Pedagogia Catequética, agentes evangelizadores 

interculturalmente competentes, capazes de lidar, de forma crítica, com as diversas formas e 

meios para a Ação Evangelizadora da Igreja Católica no Brasil. 

 
5. OBJETIVO GERAL DO CURSO 

Oportunizar aos agentes evangelizadores dentre eles catequistas que, como discípulos 

missionários, possam com maturidade humana, cristã e comprometimento utilizar as 

dimensões do ser: saber ser, saber fazer e saber conviver, para despertar pela Palavra de Deus 

 



 

 

 

e pelo testemunho de fé, novos discípulos missionários. 

 
6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

6.1 Favorecer um processo formativo centrado na integralidade do ser humano e 

suas relações com o Criador, consigo mesmo, com o outro e com a “casa 

comum”; 

6.2 Proporcionar e dinamizar o diálogo da ciência com a fé, buscando discernir os 

valores fundamentais de interação entre a fé e a vida; 

6.3 Oferecer formação bíblica, teológica, litúrgica e pedagogia catequética que 

promova a centralidade da pessoa de Jesus Cristo, da sua Palavra e fidelidade à 

doutrina apostólica no âmbito eclesial e social; 

6.4 Conhecer os elementos teórico-práticos da metodologia catequética 

aperfeiçoando a prática pedagógica; 

6.5 Incentivar a pesquisa científica e a produção catequética como formação de 

consciência crítica e crescimento intelectual dos participantes; 

6.6 Promover a articulação da catequese em todos os seus níveis. 

 
 

7. PÚBLICO ALVO 

O curso de pós-graduação de Especialização em Pedagogia Catequética é destinado a 

presbíteros, diáconos, religiosos (as), consagrados (as) leigos (as) catequistas e demais  

agentes evangelizadores, que atuam na ação pastoral eclesial ad intra e ad extra e pretendam 

aprofundar seus conhecimentos nos âmbitos bíblico, teológico, litúrgico, catequético e 

experiencial. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
8. MATRIZ CURRICULAR 

 
 

 
COMPONENTES CURRICULARES CARGA 

HORÁRIA 

1 
Conjuntura social, política, cultural, 

religiosa atual 
24 

2 Cristologia 24 

3 Evangelização e catequese 24 

4 Iniciação à vida cristã 24 

5 História da catequese na Igreja e no Brasil 24 

6 Catequese e liturgia 24 

7 Pedagogia catequética 24 

8 Psicopedagogia na catequese 24 

9 Dimensão ética na catequese 24 

10 Fundamentos bíblicos na catequese I 24 

11 Fundamentos bíblicos na catequese II 24 

12 Eclesiologia 24 

13 Catecumenato e a teologia dos sacramentos da iniciação cristã 24 

14 Ministério da catequese: agentes e interlocutores 24 

15 Metodologia da pesquisa científica 24 

16 Orientação ao trabalho conclusão de curso 30 

 TCC  

 Carga horária dos componentes curriculares 390 

 Estudo individual 30 

 Carga horária total do curso 420 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

9. METODOLOGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

A opção do currículo é pela utilização nos componentes teóricos, como regra geral e 

da técnica de aula expositiva, nas suas formas participativa e dialógica, sendo, entretanto, 

livre a utilização por parte do docente de todas as demais técnicas. 

Entende-se a pesquisa científica como uma parte importante da formação processual 

do estudante. Assim elege-se como proposta pedagógica a realização de um TCC, como 

atividade de pesquisa e ação científica, para que cada estudante através do conjunto de 

conhecimentos adquiridos nos componentes curriculares, nas atividades de vivências e no 

partilhar das experiências com os colegas, possa refletir a ação evangelizadora em suas 

realidades e busquem estratégias que aliem teoria e prática, melhorando cada vez mais a ação 

pastoral de evangelização e educação na fé através da pastoral catequética. 

 
10. INFRAESTRUTURA 

A Católica de Feira oferece um campus com ótima infraestrutura: salas de aulas 

climatizadas, laboratório de informática, auditório, professores qualificados e uma biblioteca 

com vasto acervo nas áreas de Teologia, Filosofia, Administração e de outros Saberes 

constantemente atualizado. 

 
11. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

11.1 Ficha de inscrição preenchida; 

11.2 Ter concluído a graduação em qualquer área do conhecimento numa IES 

instituição de autorizado/reconhecida pelo MEC; 

11.3 Apresentação de documentos de identificação pessoal e comprobatórios da 

graduação (histórico e diploma); 

11.4 Análise curricular, preferencialmente, o currículo lattes. 

Havendo a necessidade de dirimir possíveis dúvidas quanto ao perfil, formação e 

experiências profissionais do candidato, será efetuada uma entrevista com a coordenação do  

 

 



 

 

 

respectivo curso. 

12. CONTROLE DE FREQUENCIA 

O estudante deverá cumprir uma frequência de, no mínimo, 75% da carga horária total 

de cada componente curricular. 

 
13. SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

A avaliação do curso de Especialização em Pedagogia Catequética Educação será 

desenvolvida na observância da qualidade, da formação acadêmica e humana, com 

acompanhamento dos processos de produção e aprendizagens de todos os envolvidos, em 

todos os seus aspectos: diagnóstico, sistemático, contínuo e abrangente. 

Sendo assim, o curso adotará a avaliação como processo formativo, dinâmico e 

investigativo, que busca analisar o alcance dos objetivos traçados, demarcando falhas, 

dificuldades e conquistas, para a construção de novas possibilidades e estará em efetividade no 

decorrer de todas as ações desenvolvidas. 

Os estudantes deverão realizar as atividades avaliativas e cumprir a carga horária de, no 

mínimo, 75% de frequência, em cada componente. Ainda, realizar o trabalho de conclusão de 

curso (TCC) (artigo científico com base em uma proposta de intervenção desenvolvida) para 

fins de certificação como especialista no referido curso. 

 
14. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

Para aprovação e obtenção do certificado no curso de pós-graduação lato sensu de 

Especialização em Pedagogia Catequética o estudante deverá produzir o TCC. O TCC se 

concretiza a partir da produção individual orientada por um professor designado pela IES, de 

um artigo científico com, no máximo 25 páginas (excluindo os elementos pré e pós-textuais), 

obedecendo às regras do Manual de Normas Acadêmicas da própria IES. 

O TCC será avaliado pelo orientador e por uma banca examinadora diante da qual o 

estudante deverá fazer a defesa oral do seu artigo. O referido texto será produzido ao longo do 

curso. O tema do artigo científico deverá ter afinidade com os componentes curriculares do  



 

 

 

curso. 

O processo de produção do TCC se dará do seguinte modo: Tendo concluído o 

componente curricular Metodologia da Pesquisa, o estudante deverá apresentar um projeto de 

pesquisa preliminar de TCC. Após a elaboração do projeto, o estudante deverá buscar um 

orientador entre os professores designados pela IES, para orientação acerca da pesquisa a ser 

desenvolvida. 

Findado esse processo, segue-se o momento de orientação e produção do TCC que 

consta da produção individual de um artigo científico com no máximo 25 páginas (excluindo 

tabelas e gráficos), como exigência parcial para obter o certificado do curso. Os melhores 

trabalhos serão publicados na revista eletrônica da Católica de Feira. 

 
15. CERTIFICAÇÃO. 

Além do TCC, o sestudante deverá ter cumprido os seguintes requisitos: 

15.1 Frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária de cada 

componente; 

15.2 Aproveitamento mínimo de 70% (setenta por cento), isto é, nota final em cada 

componente igual ou superior a 7,0 (sete), inclusive o TCC; 

15.3 Apresentação do TCC, obtendo nota igual ou superior a 7,0 (sete). 

 
 

16. EMENTÁRIO E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Serão disponibilizados ao estudante durante o curso de pós-graduação latu senso pelos 

respectivos professores de cada componente curricular. 


