
MESTRADO EM CIÊNCIAS RELIGIOSAS - ANO LETIVO 2014-15 

 

  

   

O MESTRADO EM CIÊNCIAS RELIGIOSAS adequado à 

nova organização decorrente do Processo de Bolonha 

(Despacho 16 232/2006) foi, em 2010, objeto de 

acreditação preliminar por parte da Agência A3ES 

(CEF/0910/16797). Oferece as seguintes áreas de 

especialização :  

 Educação Moral e Religiosa Católica em ordem à profissionalização de 

docentes dos ensinos básico e secundário na área de Educação Moral e Religiosa 

Católica (Despacho nº 6809/2014).  O curso recorrerá às metodologias do 

 b-Learning, permitindo a concentração das atividades letivas presenciais num dia da 

semana. 

 

 Animação Sócio-Religiosa com modalidade de adequação do grau de 

Licenciatura em Ciências Religiosas (5 anos) ao grau de Mestre, no âmbito do 

processo de Bolonha.  

O MCR-ASR está reconhecido para efeitos de progressão na carreira de docentes do ensino básico, 2º e 3º ciclos, e do 

ensino secundário, grupo de recrutamento 290.  

CONDIÇÕES DE ACESSO  

Ensino da Educação Moral e Religiosa Católica  

1. Licenciatura em CR/1.º Grau Canónico em Teologia + Entrevista 

2. Outro grau académico + “120 créditos” na área da docência da EMRC + Entrevista 

Animação Sócio-Religiosa 

1. Licenciatura em CR/1º Grau Teologia+Entrevista 

2. Outro grau académico/Formação equivalente reconhecida pelo Conselho Científico da FT+ 

Entrevista + eventual prova de competência específica 

 

http://www.ft.lisboa.ucp.pt/resources/Documentos/legislacao/0022_anx_04_despacho_6809_2014.pdf


MESTRADO EM ESTUDOS DA RELIGIÃO - ANO LETIVO 2014-15 

 

 

  

Especialização em: 

ESTUDOS BÍBLICOS  

ESTUDOS DE HISTÓRIA DO CRISTIANISMO  

ÉTICA TEOLÓGICA  

HISTÓRIA E TEOLOGIA DAS RELIGIÕES 

O Mestrado em Estudos da Religião foi criado para abrir a um público mais amplo a 

lecionação regular que decorre na Faculdade de Teologia no âmbito do Mestrado Integrado, 

do Mestrado em Ciências Religiosas, do Curso de Doutoramento em Teologia e noutras 

faculdades ou institutos da UCP. O modelo adotado é o tutorial. A cada candidato é atribuído 

um tutor com quem desenha, semestre a semestre, um curso coerente que corresponda aos 

seus interesses dominantes e que se traduzirá, por fim, numa dissertação de mestrado.  

O Mestrado em Estudos da Religião foi objeto de acreditação preliminar por parte da Agência 

A3ES (CEF/0910/16802).  

Reconhecido para efeitos de progressão na carreira de docentes do ensino básico, 2º e 3º ciclos, e 

do ensino secundário: 

ESPECIALIDADE  Estudos 

Bíblicos 

Estudos de 

História do 

Cristianismo 

Ética 

Teológica 

História e 

Teologia das 

Religiões 

GRUPO DE 

RECRUTAMENTO 

200, 290, 400 200, 290, 400 290 200, 290, 400 

CONDIÇÕES DE ACESSO  

1. Licenciatura em qualquer área de estudos +Entrevista 

2. Formação equivalente reconhecida pelo Conselho Científico da FT+ Entrevista + eventual prova de 

competência específica 

 

  

http://www.ft.lisboa.ucp.pt/resources/Documentos/planos/MER_Net%2012.pdf


 

CALENDÁRIO  

 

 

  

Regime geral, Transferências e Mudanças de curso  

Fases Candidaturas Entrevistas Afixação de Resultados Matrículas 

1ª 8 - 22/7  21 e 22/7 24/7 28 - 31/7 

2ª 1 - 8/9  5 e 8/9 9/9 10 - 12/9 

PREÇOS 

  

   

Nota:  

 A propina é calculada com base no número de créditos  (ECTS) em que o 

aluno se inscreve  

 A propina não poderá ser inferir ao valor correspondente a 10 ECTS  

 Preço por ECTS: 10,60 €  

 

Mais informações  

 

www.ft.lisboa.ucp.pt 
 

Candidatura 

Matrícula (anual) 

Propina mensal, 30 ECTS (10 meses) 

    75.00 € 

  245.00 € 

  318.00 € 



 

 

 

 

Doutoramento em Teologia 

Reconhecido para efeitos de progressão na carreira de docentes do ensino básico, 

2º e 3º ciclos, e do ensino secundário, grupo de recrutamento 290.  

 

O DOUTORAMENTO EM TEOLOGIA adequado ao processo de Bolonha (Despacho nº 9288-

L/2007) reparte-se em duas etapas:  

 Curso de Doutoramento em Teologia - corresponde a 120 ECTS, tem a duração 

normal de 4 semestres e culmina na apresentação de uma dissertação. A esta etapa 

corresponde um Diploma de Estudos Avançados. 

 Tese de Doutoramento - corresponde a 120 ECTS, a apresentar no prazo mínimo 

de dois anos.  

O grau de Doutor em Teologia é atribuído numa das seguintes especialidades:  

Teologia Bíblica; Teologia Fundamental; Teologia Sistemática; Teologia Moral; Teologia 

Histórica; Teologia Litúrgica; Teologia Prática; Teologia da Espiritualidade.  

 

CURSO DE DOUTORAMENTO EM TEOLOGIA 2014-15 

ppaarraa  ccaannddiiddaattooss  hhaabbiilliittaaddooss  ccoomm  oo  11ºº  ggrraauu  ccaannóónniiccoo  

   

 

1ª fase 

candidaturas: 8-22 julho; matrículas: 28-31 julho  

2ª fase 

candidaturas: 1-15 setembro; matrículas: 15-19  

 aulas à segunda-feira, a partir de 

 22 de setembro 

  

   

Bolsas de Estudo  

para alunos carenciados 

 

Consultar Regulamento  

http://www.ft.lisboa.ucp.pt/resources/Documentos/legislacao/RegulaBOLSASDout.pdf


 

   

 

 



 

 

PREÇOS 

  

   

Nota:  

 A propina é calculada com base no número de créditos  (ECTS) em que o aluno se 

inscreve  

 A propina não poderá ser inferir ao valor correspondente a 10 ECTS  

 Preço por ECTS: 10,60 €  

Os alunos podem candidatar-se a Bolsas de Estudo cujos fundos provêm dos ofertórios das missas 

no Dia Nacional da UCP.  

Mais informações  

 

www.ft.lisboa.ucp.pt 
 

 

Candidatura 

Matrícula (anual) 

Propina mensal, 30 ECTS (10 meses) 

    75.00 € 

  245.00 € 

  318.00 € 


