POR QUE FAZER ESTE CURSO?
A complexidade da vida contemporânea traz enormes complicações de modo a colocar em risco o sentido
da vida, os relacionamentos se tornam difíceis e as pessoas podem ter necessidade de ajuda e apoio. Isso
também é percebido no ambiente profissional em que até mesmo as empresas têm incentivado a
compreensão do ser humano e dos relacionamentos interpessoais. O aconselhamento assim, se torna uma
ferramenta fundamental. No próprio ministério na igreja, o aconselhamento ocupa grande parte das
atividades pastorais. O curso de Pós-Graduação em Aconselhamento, para dar suporte a isso, visa ampliar,
à luz da teologia bíblica e da Psicologia, a compreensão sobre o ser humano em suas diversas fases da
vida, sobre as fragilidades dos relacionamentos, além de fornecer técnicas e procedimentos de trabalho
ajudando o líder a atuar nas mais diversas situações.

ORGANIZAÇÃO DO CURSO
•

Objetivos
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

•

Público alvo
ü
ü

•

Entender o ser humano à luz da teologia bíblica e da sua constituição psicológica, conhecendo
a sua concepção, relacionamentos e fragilidades
Entender o desenvolvimento do ser humano em suas diversas etapas de vida
Atender a demanda de formação em Aconselhamento para ministros e profissionais da área de
Ciências Humanas e da área eclesiástica
Conhecer as teorias de aconselhamento
Desenvolver a prática do aconselhamento por intermédio de técnicas adequadas
Vivenciar situações de aconselhamento por meio de estudo de casos
Desenvolver a prática da escuta na entrevista de aconselhamento

Pastores, ministros, educadores, líderes das igrejas.
Profissionais da saúde, profissionais que lidam ou desejam lidar com o aconselhamento de
pessoas, profissionais e que queiram compreender melhor o ser humano.

Tempo de duração do curso: 18 meses
ü
ü

Período de realização do Trabalho de Conclusão do Curso/monografia: 6 meses a partir do
2º semestre do curso, podendo haver prorrogação de mais um semestre.
Dias das aulas: segundas e terças feiras das 19h30 às 22h45.

•

Nº de vagas: 30 (o curso será ministrado se houver a turma mínima de 15 alunos)

•

Período de inscrição: 1/06/2010 a 30/07/2010 – Início das aulas: 2 de agosto de 2010

•

Processo de seleção: Preenchimento de ficha de dados pessoais e entrevista

•

Disciplinas/atividades de nivelamento: serão oferecidos encontros para nivelamento e
aproximação temática para quem tiver necessidade

•

Requisitos e documentos para matrícula
ü
ü
ü
ü

•

Cópia de Diploma e Histórico Escolar de graduação em qualquer curso reconhecido pelo MEC
Cópia dos seguintes documentos pessoais:
- Cédula de Identidade
- Cartão de Identificação de Contribuinte (CIC-CPF)
4 fotos 3x4 recentes
Curriculum Vitae atualizado

Critérios de avaliação de rendimento (aprovação): A avaliação será feita a critério de cada
professor devendo alcançar nota mínima de 7.0 para aprovação em cada disciplina.

•

Linhas de pesquisa do curso:
ü
ü
ü
ü
ü

Aconselhamento
Relacionamento interpessoal
Relacionamento de entre-ajuda
Subjetividade do ser humano
Disfunções psíquicas do ser humano

•

Condições laboratoriais e de bibliografia existentes: A Faculdade Teológica Batista de São
Paulo tem biblioteca com mais de 38.000 volumes (no total mais de 54.000 itens de pesquisa)

•

ESTRUTURA CURRICULAR: O curso está dividido em 7 disciplinas com a duração de 36 h/a e 4
disciplinas de 18h/a, totalizando 360h/a.
Período

1º

2º
3º

•

DISCIPLINA
Atualização em estudos teológicos e bíblicos
Fundamentos éticos e ética aplicada
Teorias do aconselhamento
A pessoa do conselheiro
Fundamentos do aconselhamento
Metodologia científica
Apresentação e discussão de casos I
Bases técnicas e metodológicas do aconselhamento
Apresentação e discussão de casos II
O homem e sua relação com os grupos sociais
Didática do ensino superior
Orientação e Elaboração de monografia

CARGA
HORÁRIA (h/a)

18
18
36
36
36
36
36
36
36
18
18
Ativ. obrig.

CORPO DOCENTE (núcleo):
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Dr. Silas Molochenco: Mestre em Teologia e Doutor em Psicologia Social
Dr. Lourenço Stelio Rega: Mestre em Teologia, Mestre em Educação e Doutor em Ciências da
Religião
Dr. Jorge Pinheiro: Mestre e Doutor em Ciências da Religião
Drª. Fátima Cristina Costa Fontes: Doutora em Serviço social
Drª. Patrícia Pazinato: Doutora em Ciências da Religião
Ms. Vanderlei Gianastácio: Mestre em Ciências da Religião, Mestre em Letras e Doutorando
em Letras

•

COORDENAÇÃO: Prof. Dr. Silas Molochenco

•

DIREÇÃO GERAL: Prof. Dr. Lourenço Stelio Rega

•

Custo mensal (12 parcelas anuais) para o 2º semestre de 2010: R$ 342,09 (se o pagamento for
feito na data do vencimento haverá um desconto especial de R$ 54,05, resultando num valor líquido
de R$ 288,04. Inscrição: R$ 45,00

•

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES:
Rua João Ramalho, 466 – Perdizes
05008-001 – São Paulo, SP
Perto das estações Barra Funda e Clínicas do Metrô
Tel.: 11-3865-3255 (seg-sex, das 10h às 12h e das 14-21h)
www.teologica.br – e-mail: secretaria@teologica.br

Informações sujeitas à alteração – confirme os dados com a Secretaria da Faculdade

