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OBJETIVOS GERAIS DO CURSO
Extrato do PPC

Considerando a inserção institucional, política, geográfica e social da FLT, o curso de bacharelado
em teologia possui os seguintes objetivos gerais: 

1. Promover o aperfeiçoamento das competências bíblico teológicas e práticas, viabilizando a apro-
priação dos conhecimentos fundamentais para o desempenho de atividades pastorais, missionárias e
sociais, inerentes ao serviço nas diversas áreas de atuação como agente operativo de apoio à trans-
formação na sociedade. 
2. Desenvolver as habilidades necessárias à investigação exegético científica das Escrituras Sagra-
das, do Antigo e Novo Testamento, com ênfase no aprendizado das línguas antigas: grego e hebrai-
co; 
3. Formar teólogos competentes no exercício da liderança, no trabalho em equipe, que privilegiam o
diálogo e que possuem uma postura de serviço ao próximo e à comunidade, bem como uma atitude
voltada à promoção da dignidade humana na igreja e na sociedade;
4. Fomentar o desenvolvimento de uma visão pastoral, social/diaconal e missionária e promover a
reflexão crítica em relação ao papel da igreja no mundo;
5. Capacitar de forma elementar ao apoio multidisciplinar em situações de catástrofes, crises sociais
e pessoais, em cuidados paliativos no aspecto religioso, incluindo ações paralelas a outras áreas do
cuidado integral ao ser humano;
6. Fornecer ferramentas teológicas, hermenêuticas e metodológicas que capacitem o teólogo a atuar
na pregação e interpretação de textos sagrados; no aconselhamento de pessoas; na organização e
edificação de comunidades; no desenvolvimento da missão e da diaconia; no desenvolvimento do
perfil teológico doutrinário da comunidade, bem como nos diversos ministérios e serviços da igreja;
7. Propiciar o desenvolvimento prático da vivência da fé, no âmbito da piedade individual e comu-
nitária, por meio de atividades que envolvam convivência e serviço;
8. Formar teólogos capazes de refletir criticamente a partir de uma hermenêutica de textos sagrados,
considerando o contexto histórico, sociopolítico, cultural e eclesial da atualidade;
9. Formar profissionais qualificados para atuarem no mercado de trabalho e capazes de promover
ações para sua formação continuada, compreendendo as mudanças atuais e as novas realidades tec-
nológicas, ideológicas, culturais e religiosas, em seu impacto sobre a vida pessoal, familiar e social; 
10. Promover o exercício de uma vivência ética voltada para a cidadania, à justiça social e à preser-
vação do meio ambiente;
11.  Viabilizar ampla formação geral, crítica, contextual,  inter- e transdisciplinar, apta ao diálogo
ecumênico e interreligioso, aberta a agregar conhecimentos de diversas áreas afins da teologia, tais
como, das ciências humanas e sociais, educação, antropologia, filosofia, sociologia, serviço social,
psicologia, história, direito, incluindo conhecimentos que qualificam ao juízo ético e bioético em
questões contemporâneas;
12. Incentivar à pesquisa, como prolongamento da atividade de ensino e como instrumento para a
iniciação científica;
13.  Proporcionar  conhecimentos  básicos  em questões de direitos  humanos,  educação ambiental,
educação étnico-racial e indígena, educação para a cidadania, viabilizando a participação plena do
teólogo na sociedade e o respeito à diversidade, capacitando-o a atuar com responsabilidade social;
14. Promover a integração entre a teoria e a prática, bem como entre o ensino, a pesquisa e a exten-
são, incluindo também a integração entre a graduação e os cursos de pós-graduação – em especial
lato sensu – na medida em que forem sendo criados.
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