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Apresentação

Objetivos

A partir de JANEIRO DE 2020, UNILOGOS oferecerá o programa de

Tecnólogo Internacional em Antropologia e Religião. O referido

programa envolve o estudo das instituições religiosas em relação a

outras instituições sociais, e da comparação de crenças e práticas

religiosas em diferentes culturas, a ser realizado 100% à distância.

O objetivo do Programa de Curso de Tecnólogo em Antropologia e

Religião , é formar antropólogos estudiosos que vivenciem

a influência ou o envolvimento de teóricos como: Sigmund

Freud, Émile Durkheim, Max Weber, Marcel Mauss, Victor

Turner, Clifford Geertz e Talal Asad, e que sejam capazes de lecionar,

pesquisar e desenvolver nesta ramo da ciência que é de grande

ascensão e relevância no mundo atual.
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Programa

Duração

12 meses / 60 créditos (900hs) 
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I. Disciplinas CH CREDITOS

AAR 001. Introdução à antropologia: conceito, história e objetivos 45 3

AAR 002. O conceito de cultura 45 3

AAR 003. Identidade e etnocentrismo 45 3

AAR 004. Definição do fenomeno Religioso e da Religão 45 3

AAR 005. O totemismo como Religião Elementar 45 3

AAR 006. Simbolismo do «centro» 45 3

AAR 007. Arquétipos e Repetição 45 3

AAR 008. O Meio Ambiente a as suas representações 45 3

AAR 009. Crenças, mitos e ritos 45 3

AAR 010. As leis do espírito 45 3

Total 450 30

PRIMEIRO SEMESTRE

SEGUNDO SEMESTRE

II. Disciplinas CH CREDITOS

AAR 010. Psicanálise e Antropologia 45 3

AAR 011. Imersão em o “Pensamento Selvagem” de Claude Lévi-Strauss 45 3

AAR 012. Imersão em “Divindades dos infernos” de Albino Pereira Magno 45 3

AAR 013. Os Mitos Raciais 45 3

AAR 014. Imersão em “O Mau estar na Civilização” de Sigmund Freud 45 4

AAR 015. Antropologia e Crítica Pós-Colonial 45 3

AAR 016. A ciência como vocação 45 3

AAR 017. O Impacto do Conceito de Cultura sobre o Conceito de Homem 45 3

AAR 018. A Ideologia como Sistema Cultural 45 3

AAR 019. Metodologia do Trabalho Científico 45 3

Total 450 30



Metodologia

Aprendizagem e método Ativo de Ensino

Todo o sistema de ensino da Unilogos é baseado na

Educação Ativa. Ao invés de simplesmente apresentar

problemas para novas propostas de solução, em acasos que

envolvam as matérias, como no PBL, pautaremos nosso

sistema de ensino no tripé da educação ativa globalizada:

Estudo, Reflexão e Produção

“O principal objetivo da educação é criar pessoas capazes de

fazer coisas novas e não simplesmente repetir o que outras

gerações fizeram.” — Jean Piaget

Com base em Piaget podemos compreender a necessidade

de formar, desde já, uma mente voltada para a pesquisa,

para além do sistema passivo de estudo.

Todo o processo de estudo tem 3 bases – Metodologia Ativa

O Estudante deve organizar sua mente em um fluxo de

aprendizagem que o conduz para fora do processo “passivo”

de ensino, assumindo o protagonismo de sua construção de

capital intelectual:
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Metodologia
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ESTUDO REFLEXÃO PRODUÇÃO

O estudo é considerado o

ato, processo de estudar;

aplicação da inteligência

para compreender algo que

se desconhece ou de que se

tem pouco conhecimento.

Nesta metodologia o

estudante deve ler o material

indicado sem a influência do

pensamento de um professor

ou tutor, para que possa ir

com sucesso para o 2º pilar

metodológico.

É recomendável que o

estudante busque

desenvolver sua capacidade

autodidata lendo opiniões

diversificadas sobre o tema

de estudo.

Para isso deve usar todo o

tipo de pesquisa que estiver

a seu alcance.

A reflexão é considerada

a ação ou efeito de

refletir, de se desviar da

direção original.

Meditação, pensamento

ou análise detalhada

sobre um assunto, sobre

si próprio ou sobre algum

problema ou sentimento.

A reflexão é atributo e

pilar fundamental deste

processo de aquisição de

conhecimento.

Somente com reflexão

saímos da esfera de

leitores para a esfera de

estudiosos.

Para cada tema proposta,

após o devido estudo, é

preciso se refletir sobre as

opiniões e com isso

formar sua própria forma

de entender e expor tal

entendimento.

A produção pode ser considerada a

maneira como se saber-fazer-poder

ciência; é a base para o

desenvolvimento e a superação

das barreiras intelectuais, a vitória

de um indivíduo por sob a

dependência de um pensamento

dito como formado, assim como

sua contribuição para a ciência de

países e regiões de um mesmo

país; é o veículo para a melhoria da

qualidade de vida dos habitantes

de um país.

A produção não é somente o que

se transfere para o papel, mas

também aquilo que se constrói em

si mesmo, como parte do meio

onde vive e do ser que é.

Esse pilar é formado através da

soma dos dois pilares anteriores.

Em alguns cursos utilizaremos a Educação Ativa aplicando o método PBL, em outros casos

trabalhamos com a metodologia baseada em produção com foco em pesquisa supervisionada.

Todo o processo de evolução do estudante poderá ser publicado em diversas revistas científicas

conveniadas a LUI.

Nosso método de ensino tem contribuído consideravelmente com a comunidade científica e

demonstra a formação de uma mente verdadeiramente crítica e capaz de transferir seus

pensamentos e conhecimentos para o papel, eternizando e ampliando o saber.

A Grande maioria dos nossos cursos contam com seminários de pesquisa e com a

apresentação de trabalhos / palestras com foco na exposição de críticas e possíveis soluções

para problemas sociais, humanitários, científicos e dogmáticos.

Os mestres e doutores da LUI são preparados para atuar com uma visão 360º propondo

soluções fundamentadas na eficácia e eficiência em seus processos técnico-profissionais.

Mesmo possuindo projetos pedagógicos padronizados nossa metodologia visa estimular a

protagonização do ensino de forma multi e interdisciplinar.

Inteligência Educacional é nossa meta!



Público alvo

O programa é destinado aos portadores de Ensino Médio

completo ou formação similar de diferentes nacionalidades

que sejam interessados nos conteúdos disciplinares.

CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA

O Programa de Tecnólogo Internacional tem como

característica oferecer ingresso e desenvolvimento da

tecnologia ativa de ensino, enquadrado no modo on-line,

formulado de acordo com as características da Logos

University para o Desenvolvimento de Programas de

Graduação (UNILOGOS) em termos de crédito, o que

representa um volume e intensidade de trabalho a ser

realizado pelo candidato que consiste em 900 horas

equivalendo a 60 academic credits.
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Local do Curso

Estado da Florida

4300 Biscayne Blvd, Suite 203

Miami, Florida 33137

Estado da Lousiana

3419 NW Evangeline Thruway. Ste

A-1. Carencro, LA 70520 

(Enterprise Business Center) 70507

ead



PROGRAMA DE ESTUDOS

O plano de estudo é organizado da seguinte maneira:

Todas as disciplinas são acompanhadas por doutores produtivos na

área da Antropologia e Religião.

Serão estabelecidas etapas intensivas de estudo, reflexão e

produção, conforme a metodologia utilizada no eixo da educação

ativa. Trabalhos laborais nos períodos das disciplinas, monitoradas

on-line e apresentadas ao tutor para análise, correção, reprovação

ou aprovação, correspondente à disciplina em curso.

Não existem aulas com professores nesta metodologia. Ocorrem

palestras com interpretações, no entanto as mesmas não possuem o

condão de formar uma opinião. Tal opinião deve ser formada

livremente pelo estudante, sem influencia de quem quer que seja.

Após o cumprimento das disciplinas do programa de curso o

estudante deverá elaborar um artigo científico que após aprovado

será publicado na revista científica cognitionis.
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TUTORIA

Os estudantes fazem o upload de suas atividades no ambiente virtual

de aprendizagem (www.unilogos.org/ava) que posteriormente é

corrigida pelo tutor.

O tutor possui autonomia para sua correção implantando o sistema de

correções / avaliação descrito no manual do aluno.

Todos os estudantes possuem a obrigação de conhecer os manuais

da instituição
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PARA O INGRESSO

O aluno para ingresso no programa deverá possuir os seguintes 

requisitos, a saber:

• Possuir ensino médio completo (apresentar certificado 

que comprovem a titulação);

• Apresentar a documentação exigida para matricula;

• Assinar o contrato de curso; 

http://www.unilogos.org/ava


VAGAS

Um número máximo de 100 candidatos será admitido.
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APLICAÇÕES

As inscrições para participação no Curso de Tecnólogo

Internacional em Antropologia e Religião estarão abertas a partir

do dia 01 de junho de 2020 através do site www.unilogos.org

DURAÇÃO

12 meses

CUSTO DO PROGRAMA

*O pagamento da Taxa é realizada no final do curso

INSCRIÇÃO R$ 150,00

TARIFA FINAL (DIPLOMAÇÃO) R$ 2.200,00*

MENSAL R$ 420,00 (12 parcelas) 

http://www.unilogos.org/


Corpo docente

Composto de Especialistas, Mestre e Doutores com 

experiência e abalizada formação acadêmica
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Coordenação

Diretor Acadêmico: Prof. Dr. Gabriel César Dias Lopes, Ph.D

Diretor Científico: Prof. Dr. Uanderson Pereira da Silva 

Correio eletrônico: contact@unilogos.org

mailto:contact@unilogos.org


Credenciamento:

Clique aqui e veja o credenciamento:

https://unilogos.org/sobre/credenciamento/

Filiação:

INQAAHE - International Network for Quality Assurance

Agencies in Higher Education

(https://www.inqaahe.org/associate-members-

list?page=3)

Convênios e REconhecimento
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https://unilogos.org/sobre/credenciamento/
https://www.inqaahe.org/associate-members-list?page=3


1. City University (UC) através do Certificado nº C014 CU-SAL.

A UC e a é totalmente autorizada e reconhecida pelo Ministério da

Educação Juventude e Esporte e recebeu o credenciamento

(Acreditação) pelo Comitê de Credenciamento do Camboja (ACC)

número 0128-13021. O ACC é o único órgão oficial de

credenciamento para universidades reconhecidas publicamente no

Camboja. O ACC também é reconhecida pelo Conselho de Acreditação

do Ensino Superior nos Estados Unidos (CHEA).

Além disso, a UC é reconhecida mundialmente pela Associação

Internacional de Universidades (IAU) e pela UNESCO.

2. Sastra Angkor University através do Certificado nº C014 CU-SAU.

Sastra Angkor University, ambas são oficial e totalmente reconhecidas

e licenciadas como uma “Universidade da Educação” pelo Governo

Real do Camboja sob a Licença nº 1496 SCN; também estão

registradas para acreditação no Ministério do Trabalho e Treinamento

Vocacional e Ministério do Interior, Governo Real do Camboja em 18

de setembro de 2013, e oferecem diplomas completos como

Negócios, Economia, Educação, Psicologia, Engenharia, Computação

e TI, etc. Diploma, BBA, MBA, PhD e Pós-Doutorado

Os dados de Reconhecimento poder ser visualizados:

https://www.unilogos.education/academiccooperation

https://unilogos.org/sobre/credenciamento/

Cooperação UNIVERSITARIA INTERNACIONAL
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https://www.unilogos.education/academiccooperation
https://unilogos.org/sobre/credenciamento/


1. RG

2. CPF

3. Comprovante de Residência

4. Certidão de Nasc. ou Casamento

5. Certificado e Histórico de Ensino Médio 

6. Ficha de Matrícula

7. Contrato de Curso

Documentos para matrícula
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A equipe administrativa deste programa será realizada pelo

Grupo Educacional Unilogos®, uma empresa Brasileira

inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) nº

08.109.895/0001-09 e a Relação tributária será realizada

pelo CNPJ de Nº 33.328.861/0001-52

Nota: A empresa citada é contratada para a gestão

financeira do programa não se estendendo a mesma

qualquer atribuição de relação contratual ou de consumo.

Este programa de curso será executado exclusivamente pela

LOGOS UNIVERSITY INTERNATIONAL, UNILOGOS.

OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA
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Acesse

www.unilogos.org 
E solicite a sua matrícula

suae quisque fortuna faber est


