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ANO: 2018/1      PERÍODO: 2º  BACHARELADO 
DISCIPLINA: CIDADANIA, ÉTICA  E ESPIRITUALIDADE.  
PROFESSORES RESPONSÁVEIS: ME. (LEO) LEOCIMAR RODRIGUES BARBOSA.   
CARGA HORÁRIA TOTAL: 40 h.  TEÓRICA: 40HS    PRÁTICA:  HS 
PRÉ REQUISITO: NÃO CONSTA 
  

 
PLANO DE APRENDIZAGEM 

 
EMENTA: 
Espiritualidade e visão de mundo. Responsabilidade social e ambiental. As dimensões da existência humana. 
Religião, ética e formação moral. Grupos religiosos no Brasil. Espiritualidade e o mundo do trabalho. Direitos 
Humanos e religião. Valores e a dignidade humana embasando na fé cristã. Globalização e fundamentalismos 
religiosos. Religião e justiça social. 
 
OBJETIVO GERAL: 
Compreender e estimular o desenvolvimento humano em suas várias dimensões, por meio da  aprendizagem 
fundamentada em valores cristãos que sejam capazes de orientar a ação cidadã e dar suporte ao exercício 
profissional socialmente responsável. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS\HABILIDADES:  
• Compreender o lugar da religião na compreensão acerca da vida social e das questões existenciais 

fundamentais; 
• Reconhecer a importância da espiritualidade nas várias dimensões do desenvolvimento humano; 

• Identificar o lugar histórico da religião na formação ética e moral da civilização ocidental; 

• Discutir eventuais contribuições da religião no debate acerca da responsabilidade social e ambiental; 

• Conhecer as origens da AEE e sua relação com o lugar do Protestantismo na história da cidade; 

• Debater a relação entre trabalho e dignidade humana tendo a religião como ponto de partida; 
• Conhecer experiências de iniciativas da sociedade civil que se ocupam do cuidado com o ser humano; 

• Debater questões contemporâneas relacionadas aos Direitos Humanos; 

• Compreender os processos de globalização e discutir o fundamentalismo enquanto reação às mudanças 
sociais; 

• Propor ações que considerem a religião como meio de construção da cidadania em um contexto de 
desigualdades sociais. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  
1.  ESPIRITUALIDADE, RELIGIÃO E VISÃO DE MUNDO. 
2.  ESPIRITUALIDADE COMO DIMENSÃO EXISTENCIAL. 
3.  RELIGIÃO, ÉTICA E FORMAÇÃO MORAL. 
4.  RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL. 
5. AEE: ORIGEM E INFLUÊNCIA NO ÂMBITO EDUCACIONAL E NA FORMAÇÃO DA SOCIEDADE 
ANAPOLINA. 
6.  ESPIRITUALIDADE, TRABALHO E EMANCIPAÇÃO. 
7.  RESPONSABILIDADE SOCIAL, VALORES E A DIGNIDADE HUMANA. 
8.  DIREITOS HUMANOS E A RELIGIÃO. 
9.  GLOBALIZAÇÃO E FUNDAMENTALISMO.  
10. RELIGIÃO E CIDADANIA. 

UniEVANGÉLICA CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

Avenida Universitária Km 3,5 – CEP: 75 070.290 – Anápolis–GO 

Fones: (0xx62) 3310 – 6688 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DIVIDIDOS EM 
TEMAS ESPECÍFICOS QUE SERÃO 
APRESENTADOS NAS AULAS: 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA CADA AULA 
PRESENSIAL: 

1.CONHECIMENTO RELIGIOSO:  Será que 
precisamos de uma Filosofia de vida? Quem sou ? De 
onde venho? Pra onde vou? Deus existe? Diálogos 
sobre a fé pessoal.  

1. Estabelecer relações entre cultura, sociedade e 
religião. 

2. O FENÔMENO RELIGIOSO: Privatização da 
vivência da Religião; a Negação da Religião; Grupos 
e Movimentos fundamentalistas, Estrutura e a função 
social do movimento fundamentalista.  

2. Compreender a dimensão religiosa do fenômeno 
religioso e a sua relação com os movimentos 
fundamentalistas.  

3. O FENÔMENO RELIGIOSO: Conceitos e 
distinções ( conceitos de divindade, mundo, Ser 
humano, diversos rituais religiosos e culturais – 
Jostein Gaarder).  

3. Influência da religião na vida diária da sociedade.   

4. O SAGRADO E O PROFANO:  Conceitos 
Diversos; Os temas principais nas religiões: Deus, 
Homem, Sociedade e Mundo.                                                                                                           

4. Entender conceitos como: crença, mitos, morte, 
homem, céu, inferno e outros.  

5. CONCEPÇÕES DO SAGRADO: A divisão das 
religiões: Judaísmo, Islamismo e Cultos de Matriz 
africana, Religiões da natureza e da vida.  

5. Identificar as diferentes expressões religiosas 
universais nas principais religiões; interpretar ideias e 
ações, convergências e divergências religiosas.  

6.O CRISTIANISMO: ORIGEM E EXPANSÃO: A 
Bíblia; Vida e obra de Jesus Cristo; A difusão do 
Cristianismo: da Igreja Primitiva ao Cisma de 1054; 
Principais ensinos/doutrinas do Cristianismo; As 
Cruzadas, a Cosmovisão Cristã. 

6. Identificar as diferentes expressões religiosas do 
Cristianismo, entender os ensinamentos doutrinais de 
Jesus Cristo, conhecer a origem da Igreja.  

7. ESPIRITUALIDADE COMO DIMENSÃO 
EXISTENCIAL: Por que sofremos? Do fim do mundo 
à origem do Universo: questões filosóficas, científicas 
e teológicas sobre a salvação do planeta.  

7. Reconhecer a importância da espiritualidade nas 
várias dimensões do desenvolvimento humano.  

8.RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL - Do 
fim do mundo à origem do Universo: questões 
filosóficas, científicas e teológicas sobre a salvação 
do planeta. 

8. Discutir eventuais contribuições da religião no 
debate acerca da responsabilidade social e ambiental. 

9. ÉTICA CRISTÃ: Axiologia: o mundo dos valores;  
Senso moral e consciência moral; Definição e 
caracterização da ética e da moral. 

9. Diferenciar os conceitos de ética e moral; analisar a 
ética dentro de uma perspectiva cristã e  identificar o 
lugar histórico da religião na formação ética e moral 
da civilização ocidental.    

10. ÉTICA CRISTÃ: Ética filosófica, social, religiosa e 
profissional; Temas em ética aplicada: ecologia, 
bioética, relações familiares, sexualidade, política, 
economia, etc. 

10. Analisar a ética Cristã em relação à ética prática 
(assuntos diários) na sociedade moderna;  identificar 
o lugar histórico da religião na formação ética e moral 
da civilização ocidental.       

11. Espiritualidade, trabalho e emancipação.   11. Debater a relação entre trabalho e dignidade 
humana tendo a religião como ponto de partida. 

12. PENTECOSTAIS E NEOPENTECOSTAIS: 
origem histórica, enriquecimento e expansão.  
AEE: origem e influência no âmbito educacional e na 
formação da sociedade  anapolina.   

12. Conhecer as origens da AEE e sua relação com o 
lugar do Protestantismo na história na cidade de 
Anápolis. 
- Entender os Novos Movimentos Religiosos à partir 
da concepção do Pentecostalismo. 

13. Responsabilidade social, valores e a dignidade 
humana. 

13. Conhecer experiências de iniciativas da sociedade 
civil que se ocupam do cuidado com o ser humano. 

14. DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E RELIGIÃO: 14. Debater questões contemporâneas relacionadas 
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A Liberdade religiosa e o Estado Democrático de 
Direito; Laicidade e Liberdade Religiosa.  

aos Direitos Humanos e propor ações que considerem 
a religião como meio de construção da cidadania em 
um contexto de desigualdades sociais. 

15. GLOBALIZAÇÃO, FUNDAMENTALISMO E 
RELIGIÕES INDÍGENAS: o Meio Ambiente e a 
Espiritualidade dos Povos Indígenas no Brasil.  

15. Compreender os processos de globalização e 
discutir o fundamentalismo enquanto reação às 
mudanças sociais. 

 
METODOLOGIA: 
A Metodologia de ensino da disciplina compreende aulas expositivas dialogadas, com problematização dos 
temas propostos, debates, visitas à  instituições religiosas, trabalhos apresentados pelos alunos, de maneira oral 
e escrita e cinefórum.  
Para viabilizar a metodologia, utilizam-se recursos audiovisuais de apoio. As aulas transcorrem de maneira 
interativa com os alunos, onde, ambos, professor e aluno, são agentes ativos do processo ensino-aprendizagem. 
Serão realizadas três (03) atividades presenciais utilizando-se de questionários, pesquisas aos temas propostos 
ou um portfólio  destas atividades propostas para melhor compreensão da diversidade religiosa e da ética 
religiosa na vida diária. Estas atividades possuem a função de complementação das aulas ministradas em sala 
de aula.   
Obsv.: Qualquer atividade que apresente indícios de cópia direta, sem referencial bibliográfico, não será 
validada.  
 
RECURSOS: 
Data-show; apostila, livros, artigos. 

 
AVALIAÇÃO: 
A avaliação seguirá as especificações do Projeto Pedagógico do Curso de Educação Física da 
UniEVANGÉLICA, que contempla um mínimo de dois instrumentos avaliativos por VA, o acúmulo de conteúdo ao 
longo do semestre, a devolutiva da avaliação na semana seguinte ao exame e acontecerá em três VAs assim 
caracterizadas e marcadas: 
 
1ª VA: prova teórica valendo 80   pontos (17/03) com questões objetivas de múltipla escolha e/ou questões 
discursivas e/ou questões de respostas curtas (poderá ocorrer em qualquer dia sem informação prévia);  sendo o 
conteúdo referente à matéria ministrada até o dia que antecede a prova; avaliações dos exercícios, debates ou 
cine fórum  que somadas chegarão a 20 pontos referente aos temas abordados, nos  dias (10/03).   
 
2ª VA: prova teórica valendo 40 pontos (PROVÃO ÀS 13HS)  no dia  (05/05) contendo questões objetivas de 
múltipla escolha, com conteúdo apresentado no edital da avaliação; prova teórica e/ou exercícios de fixação que 
somadas chegarão a 60 pontos, referente aos temas abordados em sala de aula. (30 PONTOS: 28/04; 12/05  
cada).  
 
3ª VA: prova teórica valendo 70 pontos (23/06) com questões objetivas de múltipla escolha e/ou questões 
discursivas e/ou questões de respostas curtas, sendo o conteúdo referente à matéria ministrada até o dia que 
antecede a prova; avaliações dos exercícios ou seminários que somadas chegarão a 15 pontos referente aos 
temas abordados em sala de aula, nos dias (26/05, 09/06).  
 
AVALIAÇÃO SUBSTITUTIVA: O acadêmico que, por motivo justo, perder qualquer atividade avaliativa, poderá 
requerer na Secretaria Geral, mediante pagamento da taxa devida e dentro do prazo de dois dias úteis da 
realização da avaliação, uma Avaliação Substitutiva que, se deferida pelo Diretor do Curso, será realizada na 
data fixada previamente pela direção, e será discursiva* (*salvo em casos especiais identificados pela direção). 
São considerados motivos justos: doenças infectocontagiosas, comprovadas por atestado médico; limitação 
temporária da capacidade física por doença ou acidente, comprovada por atestado médico; convocação para 
manobra militar; licença maternidade; morte de um familiar de primeiro grau; participação em Jornadas ou 
Congressos da área de formação, comprovada por certificado; participação em Projeto de extensão da 
instituição; e atletas representando a instituição ou município/estado/país.  



 4

As Provas Substutivas deverá ter local e datas acima serão confirmadas pela Direção do Curso de Educação 
Física.   
 
REVISÃO DE NOTAS: Será permitida a revisão de nota ao aluno que a solicitar no prazo de três dias úteis 
após a divulgação da nota. 
A solicitação de revisão da nota deverá ser feita na Secretaria Geral e deverá constar de: 

1. Prova a ser revisada. 
2. Argumentação da solicitação, baseada em bibliografia atualizada, ou documento comprobatório. 
Não serão aceitas bibliografias desatualizadas (com mais de cinco anos). 
3. Cópia da bibliografia utilizada como argumentação. 
4. Citação de onde foi extraída a bibliografia (nome do livro / revista / manual; ano de publicação; 
editora). 

        O pedido de revisão somente poderá versar sobre erro material ou de interpretação pelo professor da 
disciplina, por ocasião do julgamento ou análise da prova, ou de lançamento indevido. 
 
ATIVIDADE INTERDISIPLINAR: 
Visão geral das religiões. 
Contribuição e relação da Religião e o Esporte.  
Tolerância e respeito.  
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
1. BONOME, José Roberto. Cultura e Religião. Goiânia/Anápolis: PUC/Unievangélica, 2010. 
2. GAARDER, Jostein et al. O Livro das Religiões. São Paulo: Cia. das Letras, 2000. 
3. GIDDENS, Anthony. Religião. In:Sociologia. 6ª edição. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
1. COSTA, Antônio Carlos. Convulsão protestante: quando a Teologia foge do templo e abraça a rua. São Paulo: 
Mundo Cristão, 2015. 
2. LEWIS, C. S. Cristianismo Puro e Simples. São Paulo: Martins Fontes, 2009. 
3. SIRE, James. O Universo ao lado: um catálogo básico sobre cosmovisão. São Paulo: Hagnos, 2009. 
4. TEIXEIRA, Faustino; MENEZES, Renata (Orgs.). Religiões em movimento: o censo de 2010. Petrópolis: 
Vozes, 2013. 
4. WEBER, Max. Sociologia da religião. In: Economia e Sociedade. Volume I. Brasília: EDU-UnB, 2015. 
 
ASSINATURA DO PROFESSOR RESPONSÁVEL: 

 
_________________________________ 

 
DATA:_____/_____  /_____ 

 

Plano de Aprendizagem Aprovado pelo NDE do 
Curso de Educação Física no dia 25/01/2018. 

 

Profº. Dr. Iransé Oliveira Silva 
Diretor do Curso de Educação Física 

 


