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CONHECIMENTOS:

Quadro completo de referência da 
história eclesiástica das Américas
As relações entre a fé e a cultura, Igreja e 
sociedade, raízes cristãs e secularização 
na América
Contribuição das várias denominações 
cristãs e outras religiões estabelecidas 
no continente

COMPETÊNCIAS:

Inserir criticamente a contribuição da 
própria investigação dentro do amplo 
horizonte da história continental e aprender 
a comunicar esses resultados

Formular juízos históricos com base crítica

Mover-se entre os arquivos e
centros de pesquisa nesta matéria

Ensinar com qualidade a história
eclesiástica da América

Inscrições e informações:
masteramerica@upra.org

Inscrições: 
1 de setembro- 15 de novembro de 2013

http://msca.jimdo.com

Faculdade de Teologia
Ateneu Pontifício Regina Apostolorum

Via degli Aldobrandeschi, 190
00163 Roma (Itália) 

Tel: (+39) 06916891

www.upra.org

Departamento de Pós-Graduação e Consultoria 
Universidade Francisco de Vitória

www.ufv.es/postgrado-y-consultoria

COMITÊ CIENTÍFICO:
Rvmo. Dr. Pe. Bernard Ardura, O. Praem., Presidente do 
Pontifício Comitê de Ciências Historicas 
Dr. José Antonio Benito Rodríguez, Academia Peruana 
de História Eclesiástica e Universidade Católica Sedes 
Sapientiae, Lima
Dr. Guzmán Carriquiry Lecour, Secretário da Pontifícia 
Comissão para a América Latina
Prof. Dr. Luca Codignola, Universidade de Gênova
Dra. Marta Eugenia García Ugarte, Universidade Nacional 
Autônoma do México
Prof. Dr. Álvaro Góngora Escobedo, Academia Chilena de 
história e Diretor da Escola de História da Universidade Finis 
Terrae, Santiago do Chile
Dr. P. Fidel González Fernández, mccj, Pontifícias Universidades 
Gregoriana e Urbaniana, Consultor da Congregação para as 
Causas dos Santos
Dr. Mario Hernández Sánchez - Barba, Universidade 
Compluitense de Madrid, Diretor do Foro hispano-americano 
Francisco de Vitoria

Patrocinado pelo PONTIFÍCIO COMITÊ DE 
CIÊNCIAS HISTÓRICAS  e sob os auspícios da 

SECRETARIA GERAL IBERO-AMERICANA 



Um dos aspectos mais memoráveis da minha Visita Pastoral aos Estados 
Unidos foi a oportunidade que me ofereceu para reflectir sobre a 
experiência histórica da liberdade religiosa na América e, de modo 
específico, sobre a relação entre religião e cultura.

Bento XVI, Discurso, 19 de Janeiro de 2012

Total para o título do Mestrado:   60 ECTS
Total para o título do Diploma:   50 ECTS

Só para título do Diploma, não se requer prova final

Actualmente, enquanto se comemora em diversos lugares da América 
Latina o Bicentenário da sua independência, o caminho da integração 
nesse querido continente progride, enquanto se sente o seu novo 
protagonismo emergente no concerto mundial. Nestas circunstâncias, é 
importante que os seus diversos povos salvaguardem o seu rico tesouro de 
fé e o seu dinamismo histórico-cultural.

Bento XVI, Homilia, 12 de Dezembro de 2011

Aulas:
 9 de Janeiro - 11 de julho de 2014
Terças, quintas e sextas-feiras
Horário: 15:30-19:30
Total: 300 horas de aulas

Provas:
Duas provas antes de
30 de abril de 2014

Duas provas antes de
25 de julho de 2014

Prova final do mestrado:
Antes do 23 de outubro de 2014

Tarifas:
Taxa de inscrição  €200
Taxa  Acadêmica do Mestrado  
€1.800 em duas parcelas
Taxa acadêmica do diploma  
€900 em duas parcelas

Haverá uma taxa de desconto 
de 10% para quem fizer o paga- 
mento completo no momento da 
inscrição

Corpo docente: 
Mais de vinte professores especialis- 
tas, de várias nacionalidades, de mais 
de quinze universidades ou instituições 
de investigação e três organismos da 
Santa Sé

Coordenador:
Dr. Emilio Martínez Albesa

Requisitos de Admissão:
Possuir um grau universitário de 
licenciatura do segundo ciclo 
Compreender a língua italiana 
e uma das línguas: Espanhol, 
Português, Inglês ou Francês

As aulas são dadas em italiano

UMA ESPECIALIZAÇÃO…

para aperfeiçoar-se como professor, investigador e 
escritor de história da Igreja na América
para superar historiografias com visões nacionalistas 
muito estreitas, abrindo uma perspectiva regional 
e global
para aprofundar as raízes cristãs da cultura americana 
dentro de um pluralismo e do diálogo com as várias 
tradições religiosas e culturais
para iluminar com elementos críticos  algumas das 
“lendas negras” sobre a Igreja na América, 
redirecionando essas questões de ideologia para o 
desenvolvimento científico
para entender a gênese dos atuais desafios da nova 
evangelização do continente e promover a colaboração 
entre o Norte e o Sul

PROGRAMA 
Seções Módulos ECTS

Propedêutica

História 
Eclesiástica 
da América

História 
cultural

 e história 
religiosa 

americana

História da América 

10
Eclesiologia e direito canônico para os historiadores

Ensino de História da Igreja

História Contemporânea do Papado (da 1831)

História das relações
 Igreja-Estado na América Hispana

História cultural e eclesiástica do Brasil

História da Cúria Romana e das 
instituições eclesiásticas

História Eclesiástica da 
América Hispânica (moderna)

História eclesiástica da 
América Latina (contemporânea)

Hagiografia Latino-americana

História da Igreja Católica nos Estados Unidos

História cultural hispano-americana

Língua e cultura Nahuatl 

Língua e cultura Quechua

História da Igreja na América 
francófono e no Canadá 

Metodologia, fontes e arquivos para
 a historiografia da Igreja nas Américas

História da primeira evangelização
 da América

História cultural e religiosa da 
Américica anglo-saxônica 

História da teologia latino-americana 
do Concílio Vaticano II até hoje

Protestantismo e novos movimentos 
religiosos na América Latina

Metodologia 4

Opicional
3

3

Discussão do trabalho escrito

Análises do magistério eclesiástico

Análise das obras fundamentaisProva final  do
Mestrado

6

4

23

13

Pode solicitar informações ao Ateneo 
para pedir bolsas de estudo antes 

do dia 30 de outubro de 2013

masteramerica@upra.org

Inscrições: 
Até o dia 

15 de novembro 
de 2013

Em colaboração com o Istituto di Storia dell'Europa 
Mediterranea (ISEM) do Centro Nazionale delle Ricerche (Itália) 

e com o Fórum Hispanoamericano Francisco de Vitoria

Título junto 
Faculdade de Teologia
do Pontifício Ateneu 
Regina Apostolorum 

Departamento de Pós-Graduação 
e Consultoria na Universidade 

Francisco de Vitoria
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