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em parceira com a
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil,
por meio do CCM – Centro Cultural Missionário da CNBB
SGAN 905 – Conjunto “C” – 70790-050 BRASÍLIA- DF
Fone: (061) 3274.3009 / 99948.4626 – e-mail: ccm@ccm.org.br
website: www.ccm.org.br
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM NÍVEL DE
PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM MISSIOLOGIA
Dados de identificação
Nome do curso: Missiologia – Pós-graduação lato sensu
Modalidade: Presencial.
Dados das Instituições:
Faculdade de Teologia da Arquidiocese de Brasília (FATEO). Recredenciada pelo MEC, conforme
Portaria Nº 720, de 27/07/2018, publicada no DOU de 30/07/2018, com seu Curso de Teologia,
Bacharelado reconhecido pela Portaria Nº 445 de 19/05/2017, publicada no DOU de 22 de maio de
2017.
Endereço: SGAS Quadra 914, Conjunto B, CEP: 70390-140 – Brasília – DF.
Gran Chanceler: Sérgio Cardeal da Rocha, Arcebispo de Brasília.
Diretor Geral Pe. Godwin Nnaemeka Uchego.
Centro Cultural Missionário (CCM), organismo da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB). Endereço: SGAN 905, Conjunto C, Asa Norte, CEP: 70790-050 – Brasília – DF, inscrita no
CNPJ sob o n° 31164346/0001-59.
Presidente da CNBB: Dom Walmor Oliveira de Azevedo.
Diretor do CCM: Pe. Jaime Gusberti.
1. Justificativa do curso
Reconhecer que a “ação missionária é o paradigma de toda a obra da Igreja” (EG, n. 15) é um
passo importante para iniciar processos de amadurecimento na busca por maior consciência da
natureza missionária da Igreja. A formação é um pilar fundamental para se alcançar a consolidação da
mentalidade missionária que deve fazer parte do ser de toda comunidade cristã. Indicações estas já
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presentes em diversos documentos da Igreja, em destaque na Exortação Apostólica pós-Sinodal
Verbum Domini: “os Padres sinodais recomendaram que se estabeleçam, possivelmente através da
valorização de estruturas acadêmicas já existentes, centros de formação para leigos e missionários,
nos quais se aprenda a compreender, viver e anunciar a Palavra de Deus” (VD, n. 75).
O curso de Pós-Graduação em Missiologia está alinhado com as orientações das Diretrizes
Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil – DGAE 2019 – 2023. Elas ressaltam a necessidade
de “investir em comunidades que se autocompreendam como missionárias, em estado permanente de
missão, indo além de uma pastoral de manutenção e se abrindo a uma autêntica conversão pastoral”
(n. 189). Um dos projetos aprovados no Programa Missionário Nacional 2019 – 2023, elaborado a
partir das escutas dos regionais, aponta para a criação de um curso de pós-graduação lato sensu em
missiologia. Por isso, o Centro Cultural Missionário da CNBB, em parceria com a Faculdade de
Teologia da Arquidiocese de Brasília (FATEO), promove este curso. Ele visa atender às demandas dos
agentes evangelizadores que querem se especializar em missiologia, devido à falta de cursos nesta
área, proporcionando assim maior reflexão e prática missionária desde as bases de nossas Igrejas
particulares.
Esta proposta pretende oferecer aos participantes uma atualizada reflexão antropológicocultural, bíblico-teológica e metodológico-pastoral, necessária à capacitação missionária, dando-lhes
oportunidade de fazer um caminho para viverem, com consciência e responsabilidade, sua vocação de
discípulos missionários.
2. Objetivos
2.1. Objetivo geral
Oferecer aos participantes fundamentos que favoreçam o crescimento de sua consciência
missionária, através do estudo, pesquisa e reflexão, motivando-os para vivência e “atuação
missionária, paradigma de toda obra da Igreja” (EG, n. 15).
2.2. Objetivos específicos
 Oferecer aos participantes elementos que fundamentem a missionariedade como parte
constitutiva da identidade da Igreja.
 Motivar os participantes, através do estudo, pesquisa e reflexão missiológica, para responderem
aos desafios da evangelização para uma Igreja em saída.
 Ajudar os participantes a assumirem a prática missionária de Jesus Cristo, apontando caminhos
e metodologias correspondentes, para uma Igreja Samaritana que sai ao encontro dos afastados,
esquecidos, marginalizados e ignorados na sociedade atual.
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 Proporcionar aos participantes o aprofundamento e ampliação da compreensão da missão ad
gentes com os seus desdobramentos.
 Sensibilizar para o diálogo respeitoso com as diversas culturas e religiões, tendo como
referência o Evangelho, considerando os diferentes contextos sociais.
 Proporcionar capacitação aos participantes para colaborarem nas necessidades de assessoria
dentro da organização missionária da Igreja no Brasil.
3. Parcerias e apoios
O curso será promovido pela Faculdade de Teologia da Arquidiocese de Brasília (FATEO), em
parceria com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), por meio do Centro Cultural
Missionário (CCM), tendo o apoio das Pontifícias Obras Missionárias (POM), da Conferência dos
Religiosos do Brasil (CRB) e da Rede Eclesial Pan-Amazônica (REPAM).
4. Coordenação
A coordenação geral do curso será de responsabilidade do Pe. Antônio Niemiec, secretário
nacional da Pontifícia União Missionária. Os alunos poderão contar, também, com a coordenação
acadêmica da FATEO. A responsabilidade institucional da FATEO está a cargo do Padre Prof. Me.
Godwin Nnaemeka Uchego, sem ônus para tal atividade.
5. Público alvo
Cristãos(ãs) leigos(as), seminaristas, consagrados(as), ministros ordenados (presbíteros,
diáconos, bispos), especialmente membros dos conselhos missionários e das Pontifícias Obras
Missionárias, institutos, associações, congregações, novas comunidades e agentes de pastoral das
Igrejas particulares que tenham diploma em graduação.
6. Pré-requisito
Ter um diploma de curso superior, em nível de graduação, em qualquer área de conhecimento,
reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).
7. Vagas
Serão oferecidas 50 vagas, sendo que o curso será ministrado somente com um número mínimo
de 30 alunos.
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8. Carga horária
O curso terá 360 (trezentas e sessenta) horas/aula, divididas em três módulos de 120 horas/aula
cada, sendo distribuídas em horas presenciais.
9. Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)
O aluno poderá escolher entre a redação de um artigo científico (de 10 a 15 páginas) ou
elaboração de um projeto de experiências missionárias.
10. Organização curricular
O curso está estruturado em três módulos:
 1º módulo: 02 de janeiro – 27 de maio de 2020.
Presencial: 20 – 31 de janeiro de 2020.
Avaliação e fechamento: Até 27 de maio de 2020.
 2º módulo: 28 de maio – 30 de setembro de 2020.
Presencial: 13 – 24 de julho de 2020.
Avaliação e fechamento: Até 30 de setembro de 2020.
 3º módulo: 01 de outubro de 2020 – 29 de março de 2021.
Presencial: 18 – 29 de janeiro de 2021.
Avaliação e fechamento: Até 29 de março de 2021.
Observação: O prazo para ajustes e pendências será de 30 de março a 30 de junho de 2021.
11. Horário das aulas presenciais
Serão 8 horas por dia, de segunda a sexta-feira, e 4 horas no sábado.
Períodos

De segunda a sexta-feira
Tarde

Sábado

Turno

Manhã

1º período

07:15 – 08:15

13:30 – 14:30 07:15 – 08:15

2º período

08:15 – 09:15

14:30 – 15:30 08:15 – 09:15

3º período

09:15 – 10:15

15:30 – 16:30 09:15 – 10:15

Intervalo

10:15 – 10:25

15:30 – 16:40 10:15 – 10:25
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4º período

10:25 – 11:25

16:40 – 17:40 10:25 – 11:25

5º período

11:25 – 12:25

17:40 – 18:40 11:25 – 12:25

12. Conteúdo e corpo docente
MÓDULO 1: Dimensão Antropológico-cultural

Disciplina

Corpo docente

Carga

Titulação

horária

Antropologia cultural: Evangelho e
1

culturas (inculturação e

Moema Miranda

32h

interculturalidade)
2
3
4

Modelos e paradigmas históricos da

Pe. Estevão

missão e da missiologia

Raschietti

Missão, liturgia e religiosidade

Frei Faustino

popular

Paludo

Ecologia integral e cultura urbana

Daniel Seidel

Desafios atuais da missão no mundo
5

da comunicação (virtualidade, redes
sociais, sociedade em rede, etc.)
Metodologia da pesquisa científica I:

6

projeto de prática missionária e/ou
pesquisa científica.
Oficinas:
1. Sínodo da Amazônia
2. Diretrizes Gerais da Ação
Evangelizadora 2019 – 2023
3. Programa Missionário Nacional
2019 – 2023
4. Missão e povos originários

Dom Joaquim
Mol
Coordenação
Pedagógica

20h
10h
20h
10h

24h

Ir. Irene Lopes
dos Santos
Pe. Marcus
Barbosa
Pe. Jaime
Gusberti
5

4h
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Gilberto Vieira
dos Santos
Total de

120

horas/aula

horas/aula

MÓDULO 2: Dimensão Bíblico-teológica

Disciplina
1

Fontes bíblicas da missão

Corpo docente
Pe. Sérgio
Bradanini

Teologia da Missão I (Missio Dei,

Frei Luiz Carlos

Cristologia, Pneumatologia)

Susin

Teologia da Missão II (Eclesiologia,

Pe. Agenor

Soteriologia, Escatologia)

Brighenti

4

Missão ad e inter gentes

Ir. Regina Pedro

5

Missão e Doutrina Social da Igreja

2
3

6

(indicação)

Espiritualidade missionária do

Pe. Jaime

seguimento de Jesus Cristo (retiro)

Gusberti

Metodologia da pesquisa científica
7

Frei Dotto

II: projeto de prática missionária e/ou
pesquisa científica

Coordenação
Pedagógica

Oficinas:

Ir. Helena CRB

1. Leitura orante

Pe. Dirceu

2. Missão e sustentabilidade

(indicação)

3. Formas de cooperação missionária

Pe. Mauricio

4. Missão e profetismo no magistério

Jardim

latino-americano

Sérgio Coutinho

Titulação

Carga horária
12h
24h
24h
12h
16h
8h

20h

4h

ou CRB
Total de

120

horas/aula

horas/aula
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MÓDULO 3: Dimensão Metodológico-pastoral

Disciplina
Missão e iniciação à vida cristã
1

(querigma, catequese, diaconia,
martiria e koinonia)

2
3
4
5

6

Animação e cooperação missionária

Dom Leomar
Brustolin
Pe. Maurício
Jardim

Sujeitos, modelos e paradigmas de

Pe. Estevão

missão

Raschietti

Missão, ecumenismo e diálogo
inter-religioso
Dimensão humano-afetiva na
missão
Juventudes e diálogo
intergeracional
Metodologia da pesquisa científica

7

Corpo docente

III: apresentação de artigos e
práticas das áreas de pesquisa

Titulação

Carga horária
12h

16h
16h

Pe. Daniel Rochetti

20h

Ir. Anete Ravena

20h

Joaquim Alberto
Andrade Silva e

12h

Raquel
Coordenação
Pedagógica

20h

CRB (Ir. Maria
Oficinas:

Inês)

1. Protagonismo da mulher na

Ir. Rosita ou Ir.

missão

Claudina

2. Missão e mobilidade humana

Daniel Seidel

3. Missão e os invisibilizados

Ir. Sandra Regina

4. Conselhos Missionários

Amado ou Luciana

4h

Santos
Total de

120

horas/aula

horas/aula
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13. Metodologia
 Aulas expositivas com o uso de recursos audiovisuais.
 Estudo à distância pela plataforma Moodle.
 Elaboração de projetos de experiências missionárias e/ou artigo científico.
 Oficinas com temas ligados às disciplinas de cada módulo.
 Retiro, de um dia, no segundo módulo.
 Celebração Eucarística diária.
14. Inscrições
 A inscrição deverá ser feita através do link eletrônico www.ccm.org.br/pos-graduacao de 1º de
outubro a 30 de novembro do corrente ano, mediante preenchimento da ficha de inscrição e o
envio (via correio eletrônico) da cópia do diploma de graduação reconhecido pelo MEC.
 Após a realização da inscrição online, será remetido para o endereço do candidato (indicado na
ficha de inscrição) o boleto bancário para o pagamento da taxa de inscrição.
15. Requisito básico
É necessário que o aluno tenha à disposição um laptop ou computador com acesso à internet
como ferramenta de estudo.
16. Documentação a ser apresentada à coordenação ao iniciar o curso
O candidato apresentará o original e entregará uma cópia autenticada dos seguintes
documentos:
 Diploma de graduação, em qualquer área de conhecimento, reconhecido pelo MEC,
acompanhado do respectivo histórico escolar;
 Carta de apresentação institucional (congregação, diocese, instituto, etc.);
 2 (duas) fotos recentes, tamanho 3x4;
 Documento de identidade ou passaporte;
 Cadastro de Pessoa Física (CPF);
 Título de eleitor, acompanhado de comprovante de votação na última eleição ou a certidão de
quitação eleitoral;
 Comprovante de residência;
 Certidão de nascimento ou casamento (quando houver mudança de nome);
 Certificado de quitação com o serviço militar, no caso de candidato do sexo masculino.
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17. Investimento e pagamentos
Taxa única de inscrição: R$ 120,00 (cento e vinte) reais.
Mensalidade: 12 parcelas de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta) reais.
O valor total do curso: R$ 3.120,00 (três mil e cento e vinte) reais.
Para pagamento à vista do valor total do curso haverá um desconto de 5%.
O boleto bancário, referente à inscrição e às mensalidades será remetido para o endereço
informado pelo candidato na ficha de inscrição.
18. Bolsa de estudos
Haverá a possibilidade de solicitar bolsa de estudos parcial, cuja concessão se dará conforme
disponibilidade de recursos financeiros e critérios a serem definidos pela coordenação do curso.
19. Sistema de avaliação e critérios para concessão do certificado de conclusão
A avaliação se dará através da presença, da participação no curso e da avaliação. O aluno
precisará obter a média mínima de 70% em cada disciplina.
Para ser aprovado no curso e receber seu certificado de conclusão, a frequência mínima é de
75% do total das aulas presenciais e das atividades passadas para avaliação. O controle de frequência e
assiduidade será feito pelos professores.
Para a conclusão do curso, além de cumprir o que dispõe o regimento, o aluno deverá entregar
um artigo científico (de 10 a 15 páginas) ou um projeto de experiências missionárias.
20. Tempo de conclusão do curso
 O curso será concluído até 31 de março de 2021;
 Após essa data, caso falte ainda a apresentação do artigo científico ou do projeto missionário, o
aluno terá mais 90 dias para sua apresentação. Neste caso, o valor da mensalidade será cobrado
normalmente até a finalização do trabalho;
 Os alunos que não concluírem a pós-graduação em três módulos poderão fazer as disciplinas
pendentes na próxima turma. Para isso se exigirá o trancamento da matrícula atual e o
pagamento da reativação da matrícula.
21. Certificado
O certificado do curso será emitido pela Faculdade de Teologia da Arquidiocese de Brasília
(FATEO).
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22. Infraestrutura
Além das instalações da FATEO, os participantes do curso terão à disposição as dependências
do Centro Cultural Missionário: salas de aula e de conferências, biblioteca, capela e equipamentos de
multimídia. Hospedagem e alimentação, no CCM, são opcionais.
23. Divulgação
Para a promoção e divulgação será investido 1% do orçamento total do curso.
24. Passagens e hospedagem dos alunos
As passagens ficam por conta de cada participante. Há possibilidade de hospedagem no CCM
ao custo de R$ 120,00 (cento e vinte) reais a diária, incluída a alimentação (café da manhã, almoço,
jantar e lanche).
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