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1 Perfil e Contexto Institucional 

 Histórico 

Em 1943, os batistas de São Paulo criam o Centro Batista Paulistano (CB) com a finalidade de 

estabelecer não somente um local para uma sede da Convenção Batista Paulistana (CBP) - 

formada pelas Igrejas Batistas de São Paulo - mas também centralizar as ações da CBP 

convergindo informações a respeito do trabalho batista, como: realização de reuniões 

administrativas, a guarda de documentos e organização de uma secretaria. Estabeleceram-se 

na Alameda Barão de Piracicaba, 73. Neste mesmo espaço são organizados pequenos cursos 

de “pregadores do evangelho”. A iniciativa dos batistas paulistanos representa interesse na 

preparação de lideranças para atividades eclesiásticas por parte das Igrejas Batistas de São 

Paulo, àqueles que não podiam se dirigir aos demais seminários da denominação. A oferta 

destes cursos foi organizada no período da noite afirmando a ideia do desenvolvimento da 

cidade de São Paulo, divergindo do modelo importado apresentado nos seminários 

denominacionais que tinham uma estrutura de aulas diurnas com período integral. Esta 

característica de curso noturno foi marcante levando-se em conta a cidade de São Paulo, que 

apresentava grande ênfase no Ensino Comercial e Industrial, inclusive com a criação de escolas 

profissionalizantes para o comércio e a indústria. 

Destaca-se a este período a figura do Pastor F. A. R. Morgan e sua esposa que decidem, em 

1945, iniciar uma Escola Teológica, que mais tarde passou a se chamar Instituto Teológico 

Batista de São Paulo que, em 1949, com mais de três anos de duração, contava com 72 alunos 

no curso de Teologia e 8 no curso de Música Sacra. Em 1956, os dirigentes batistas de então 

suspendem as aulas do Instituto e reiniciam a atividade da Educação Teológica em novo 

movimento programado para o ano de 1957, com o início da Faculdade de Teologia do Colégio 

Batista Brasileiro (CBB) no dia 1º de março de 1957. Ali, nas salas do Colégio Batista Brasileiro, 

inicia um curso em nível superior, uma faculdade, para atender a demanda de formação 

ministerial para o estado com aulas noturnas e sob a liderança de Enéas Tognini e Lauro 

Bretones. O ideal agora era o de oferecer um curso superior, um bacharelado e não mais um 

curso de nível médio como o do Instituto Teológico Batista de São Paulo. Desta forma, São 

Paulo inicia uma nova proposta: uma faculdade de Teologia e não um seminário; um curso 
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superior e não de ensino médio; professores especializados e não mais colaboradores 

voluntários. 

A Faculdade Teológica do Colégio Batista Brasileiro sai das dependências do CBB e passa a 

ministrar aulas numa casa ao lado, antiga moradia do diretor do CBB, Dr. Silas Botelho. Em 

seguida, no ano de 1960, assume a direção da Faculdade o missionário americano Dr. 

Thurmon Earl Bryant. A liderança do Dr. Bryant à frente da Instituição promoveu muitas 

mudanças estruturais e de espaço físico: tornou a Instituição teológica independente do 

Colégio Batista Brasileiro; criou uma Junta própria para administrar as questões da Educação 

Teológica em São Paulo chamada de Junta da Faculdade Teológica Batista de São Paulo; 

revogou autonomia financeira e administrativa. Dr. Bryant propôs um modelo mais 

contextualizado de educação teológica, apoiando os cursos noturnos,  trouxe a mudança de 

nome da instituição para Faculdade Teológica Batista de São Paulo (FTBSP). Mais tarde, na Ata 

19, do dia 6 de maio de 1969, da Convenção das Igrejas Batistas do Estado de São Paulo muda 

o nome da mantenedora para Junta de Educação Teológica (JET) que passa a responder pelas 

demais instituições teológicas da Convenção das Igrejas Batistas de São Paulo. 

Os planos da construção de um espaço físico próprio foram marcantes a esta época. Em 

negociações com o CBB, foi aprovado um projeto arquitetônico de autoria do engenheiro 

Walfredo Thomé, para se construir um edifício de 4 andares num antigo terreno localizado na 

esquina das ruas Ministro de Godoy com João Ramalho. A pedra fundamental foi lançada em 

1966, e o ano letivo de 1969 inicia nas novas salas de aula apesar das obras de acabamento 

estarem em fase de finalização. O endereço oficial da Faculdade Teológica passou a ser, e 

segue até hoje, na Rua João Ramalho, 466. No período de Bryant, também é aberto o curso 

de Bacharelado em Música Sacra, em 1965, que formou mais de 180 Ministros de música, 

regentes, pianistas, arranjadores, que atuam nas igrejas brasileiras desde então. 

Uma preocupação do Dr. Bryant era quanto ao corpo docente formado em sua maioria por 

brasileiros. Em seu mandato fez parcerias com missões norte americanas de diversas matizes 

teológicas e diversos professores vieram ao Brasil com formação pós-graduada (mestrado e 

doutorado), o que estimulou tal formação a brasileiros. No Brasil não havia formação em 

Teologia pós-graduada e a oficialização de cursos pelo governo era tema amplamente 
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discutido no ambiente de educação teológica em todo o país. Somente no ano de 1999 

ocorreu a oficialização do ensino teológico, por meio do Parecer CES 241, homologado pelo 

Ministro da Educação e publicado no Diário Oficial da União no dia 05/7/1999. 

Em junho de 1972, Dr. Bryant deixa a direção e Dr. Werner Kaschel, que acabara de voltar de 

seus estudos no exterior, assume a “Teológica”, nome que começou a ser usado no ambiente 

batista no Brasil. O período de Kaschel à frente da instituição foi de grande importância. Havia 

no meio batista um forte momento de despertamento vocacional, talvez marcada pelas 

grandes Campanhas de evangelização. Na Teológica há um crescimento de número de alunos 

candidatos à graduação em Teologia e no ano de 1980 há um registro recorde em matrículas 

de alunos novos: 120. 

A direção de Dr. Werner Kaschel é decisiva na finalização da sede própria que consegue junto 

a igrejas americanas diversas doações para finalização das obras e faz campanhas entre as 

igrejas brasileiras e os próprios alunos. Outra marca da gestão de Dr. Werner Kaschel é o início 

de um curso de mestrado (livre) em Teologia que, no ano de 1984, tem 15 alunos 

matriculados. Dr. Werner Kaschel pede demissão em março de 1988 e permanece à frente da 

instituição até julho daquele ano. Esteve quase todo o tempo ao lado de Werner Kaschel, prof. 

Bertoldo Gatz como deão de alunos e, juntos, dispensaram boa parte de sua vida à frente da 

Teológica. 

Artur da Motta Gonçalves assume a direção da Teológica e chama para ser o deão acadêmico 

e de alunos, o prof. Lourenço Stelio Rega. Em 7 de janeiro de 1997, Artur da Motta Gonçalves 

deixa a direção da Teológica e assume o prof. Lourenço Stelio Rega e tem como deão o prof. 

Itamir Neves de Souza, que atua até o final do 1º semestre do ano de 1999. A partir do final 

de junho, assume a deania Elton de Oliveira Nunes ficando neste cargo até o ano de 2002, 

quando assume a função a profa Madalena de Oliveira Molochenco até a data de hoje. Depois 

de oficializada a instituição pelo Ministério da Educação, esta função é alterada para 

Coordenadora Acadêmica. 

A gestão de Lourenço Stelio Rega encontra logo em seu início um grande desafio: o de buscar 

a oficialização do curso de Teologia. Prof. Lourenço acompanhou de perto esta nova 
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regulamentação que agora oficializava o ensino teológico no país. Na Teológica, a notícia da 

oficialização é bem-recebida, os sentimentos são expressos pela alegria, temor e desafios. 

Alegria por ver realizado um sonho antigo; temor por não ter certeza do que estava por vir em 

relação à oficialização, bem como às mudanças que acarretariam esse processo; e desafios, 

porque a instituição inicia as providências para tal oficialização. Uma das dificuldades sentidas 

foi a busca de formação pós-graduada dos professores para ter acesso à oferta de cursos 

oficializados. A ausência de cursos oficializados com formação pós-graduada em Teologia fez 

com que boa parte dos professores buscasse titulações em outros cursos como: Ciências da 

Religião, Psicologia, Letras, entre outros. 

Outras decisões foram tomadas em relação à oficialização, tais como, em 2003, foi constituído 

o Conselho Batista de Administração Teológica e Ministerial de São Paulo que se tornou a 

mantenedora da Teológica; preparação do Projeto Pedagógico, mudanças na área da didática 

e da organização dos planejamentos de ensino; mudança da nomenclatura de Deania para 

Coordenação Acadêmica aos moldes da legislação educacional brasileira, entre outras. No 

início dos anos 2000, havia no curso de bacharelado em Teologia 39 professores atuando e 

somente 1 doutor, 6 mestres e os demais com formação graduada, mas os portadores de grau 

stricto sensu não tinham cursos reconhecidos no Brasil. Com o processo de oficialização do 

curso te Teologia, a instituição passou a ter em seu quadro docente mestres e doutores. 

Uma marca importante dos últimos 12 anos na instituição é a produção científica que se dá 

por meio de atividades de pesquisa nos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC), no Programa 

de Iniciação Científica (PIC), apresentadas nas Jornadas Científicas, encontros extensionistas, 

palestras com profissionais renomados, cursos especiais, além de significativa produção 

acadêmica desenvolvida pelos professores em várias áreas do saber teológico. Até 2018, a 

Teológica formou mais de 2000 pessoas que atuam em igrejas brasileiras, em igrejas formadas 

por atividades missionárias em países diversos, em organizações sociais, capelania, educação 

e outras atividades. 

Atuando no campo Pós-graduação lato sensu desde 2008 com o curso de Aconselhamento, e, 

2019 a instituição possui 5 cursos ativos em áreas específicas da Teologia (Aconselhamento, 

História da Teologia e da Igreja, MBA em Gestão Eclesiástica e do Terceiro Setor, Exposição e 
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Ensino da Bíblia e Teologia Bíblica em Missão, o último, no formato in company), com 

planejamento para mais um curso em 2019.  

Desde 2014, a instituição passou a planejar o ensino a distância, criando uma nova área, sob 

coordenação do Prof. Me. Lucas Merlo Nascimento. Em abril de 2014, a instituição iniciou a 

oferta de curso de extensão na modalidade a distância (Curso básico de Teologia) e, desde o 

primeiro semestre de 2017, passou a ofertar unidades curriculares eletivas para a graduação 

na modalidade, dentro dos 20% permitidos pela Portaria. Com a publicação das Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCN’s) para os cursos de Teologia, em 2018, uma nova matriz 

curricular foi implementada, já com 20% das unidades curriculares a distância. A partir da 

publicação da Portaria nº 1.428, de 28 de dezembro de 2018, as coordenações começaram a 

considerar as possibilidades de implementação de 40% da matriz curricular do curso 

presencial na modalidade a distância. 

Observa-se ainda, para registro histórico, que o logo adotado pela instituição representa um 

cajado (atuação pastoral), o mundo (campo de atuação) e a cruz de Cristo (símbolo do 

Cristianismo), que foi desenhado pelo arquiteto Odilon Homem de Melo. Hoje estilizado num 

formato mais moderno mantém a mesma mensagem. 

A instituição que nasceu pequena em uma casa alugada no centro de São Paulo dirigida à 

formação de “pregadores” com pouco mais de 20 alunos, hoje é uma instituição solidificada 

por sua história. Completou 62 anos em 1 de março de 2019, ao longo dos quais tem 

contribuído para a formação de líderes capazes no conhecimento bíblico e teológico, 

formando-os com ferramentas para interpretar a cultura presente e as tendências que estão 

trazendo novas exigências e desafios à compreensão do papel da igreja na sociedade.  

Em 2021 a Faculdade passou por uma mudança de mantenedora, passando à Junta de 

Educação da Convenção Batista do Estado de São Paulo. Com a mudança de mantença, a 

Faculdade passou a compor a Rede Batista de Educação, tendo como Diretor-geral o Prof. Dr. 

Gézio Duarte Medrado e como Diretor-acadêmico o Prof. Me. Luiz Alberto Teixeira Sayão. 

 

 Missão e Visão 
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A missão da Faculdade Teológica Batista de São Paulo é “formar líderes empreendedores e 

criativos para servirem às igrejas e ao Reino de Deus com fundamentos bíblicos e teológicos”. 

Sua missão está diretamente vinculada ao perfil do egresso e à sua história na formação de 

lideranças religiosas. 

A concepção de igreja que a Faculdade compreende abrange a sua atuação no ambiente não 

apenas interno da comunidade religiosa, mas também no ambiente externo 

operacionalizando ações de atendimento comunitário em variados aspectos, tais como 

capelania; educação; cidadania responsável; conscientização para atuação em melhorias nas 

condições ambientais; discussões e busca de caminhos em temas contemporâneos, tais como, 

nos campos da Ética e Bioética (abortamento, dignidade e qualidade de vida, etc) e do Apoio 

e Aconselhamento (cuidados paliativo, aconselhamento matrimonial e familiar, etc), entre 

outros. 

A Faculdade Teológica Batista de São Paulo tem como visão “ser referencial de excelência no 

ensino teológico contando com colaboradores criativos, motivados e proativos”. Destaca-se, 

nesta, a busca constante por aperfeiçoamento, investimento e a fidelização dos colaboradores 

em torno da missão institucional. 

 Contexto institucional: características locais e regionais 

Segundo os dados do IBGE Educa, de 2017, considerando-se a população que já poderia ter 

concluído o processo de escolarização (25 anos ou mais), 46,1% da população do país está 

apta para o ensino superior, tendo concluído, no mínimo, o Ensino Médio e 15,7% está apta 

para cursos de pós-graduação1. 

 
1 https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/18317-educacao.html 
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É neste contexto educacional amplo que a Faculdade Teológica Batista de São Paulo se insere, 

a partir da possibilidade de ofertas de cursos a distância. Considerando-se o Estado de São 

Paulo, de onde procedem a maior parte do alunato da Faculdade até então, São Paulo é o 

estado mais denso e economicamente mais rico do país, com pirâmide etária concentrada dos 

19 aos 39 anos, e população predominantemente urbana, como demonstram os gráficos a 

seguir2.  

 

 
2 Os dados são do Censo de 2010, o último disponibilizado pelo IBGE. 
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/panorama 
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Em relação à Educação, o Estado de São Paulo apresenta, entre os anos 2009 e 2017, queda 

no número de matrículas no Ensino Fundamental, porém, manteve a média de matrículas no 

Ensino Médio, faixa etária de interesse direto da IES3.  

 

 

 

 
3 Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/panorama 
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Em números absolutos, a população do Estado apta ao Ensino Superior excede 9,5 milhões, 

com o desafio da inclusão da população preta4 e indígena5.  

  

 

Considerando a capital paulista6, onde localiza-se a sede da IES, a população apta ao Ensino 

Superior excede os 2,5 milhões, com os mesmos desafios de inclusão do Estado7. 

 

Devido à natureza do curso estar vinculado a identidades religiosas cristãs, um panorama da 

distribuição religiosa do Estado contribui para a compreensão do público-alvo imediato do 

curso. Segundo o Censo 2010 o estado possui a seguinte distribuição religiosa8.  

 
4 Utilizamos a expressão conforme consta no Censo, indicando cor de pele. 
5 Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/pesquisa/23/22469 
6 A IES atende alunos das cidades nos arredores da capital também. A Capital é usada aqui como amostragem. 
7 Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/sao-paulo/pesquisa/23/22469?detalhes=true 
8 https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/pesquisa/23/22107?detalhes=true&indicador=22426 
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No Estado de São Paulo nota-se uma predominâcia da população que se identifica com as 

tradições cristãs (católicos, evangélicos e outras tradições cristãs). Dentre esses, os 

evangélicos são o segundo maior segmento, público diretamente envolvido com a formação 

da instituição. Dentre os evangélicos, tem-se 485.601 que se identificam com a tradição 

batista, identidade religiosa à qual a IES está vinculada, embora a IES seja plenamente aberta 

às demais confissões. Considerando os mesmos dados, referenctes à capital paulista, são 

2.487.810 pessoas que se identificam como evangélicas, sendo 117.653 exclusivamente 

batistas9. Assim, a IES vincula-se, devido à natureza do curso, a uma parcela significativa 

dentro da pluralidade religiosa do país, refletida aqui nos contextos mais imediatos do Estado 

e da Cidade.  

A Faculdade Teológica Batista de São Paulo têm tido, por 62 anos, o objetivo da formação 

acadêmica de vocacionados para o desempenho de atividades pastorais, de educadores 

religiosos e missionários para as organizações e instituições batistas e não batistas de todo o 

Brasil, e fora dele.  No passado, tendo em vista o caráter não oficializado do ensino teológico 

no Brasil, o curso foi oferecido pela IES na forma de curso livre, oferecendo ao aluno formação 

adequada ao reunir teoria e prática ministerial. O curso de formação em Teologia, além de 

abranger áreas de formação geral dentro do campo do saber teológico, oferece ao aluno 

possibilidade de escolha de áreas de interesse ou unidades curriculares eletivas, a partir de 

seus interesses e habilidades. 

A Faculdade está localizada no bairro de Perdizes na zona Oeste da cidade de São Paulo. No 

senso de 200010, o bairro de Perdizes apresentou uma população de 99.178 habitantes. É um 

bairro de classe média, contando com boa infraestrutura de transportes, atendimento público 

e comércio e confronta-se com os bairros de: Pompéia, Pinheiros, Barra Funda e Pacaembu. 

A Faculdade encontra-se a menos de 1 quilômetro da estação metrô Palmeiras - Barra Funda 

o que facilita o acesso de alunos sem condução própria.  Além disso, o bairro é servido por 

cerca de dezenas de linhas de ônibus. É um bairro que também tem destaque em formação 

acadêmica com a presença da Pontifícia Universidade Católica (PUC-SP), Universidade Nove 

 
9 https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/sao-paulo/pesquisa/23/22107 
10 Último Censo com dados de bairro. 
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de Julho (UNINOVE), Faculdades Santa Marcelina, Faculdade Sumaré e dezenas de outros 

colégios de Ensino Médio. 

A presença da Faculdade Teológica Batista de São Paulo na região de Perdizes traz 

contribuição efetiva para a região e seu entorno. O trânsito de pessoas que utilizam os mais 

variados meios de locomoção permite movimentação que traz ao bairro oportunidades de 

inserção social, além de desenvolvimento econômico e financeiro aos comerciantes, 

(lanchonetes, livrarias e comércio em geral) e prestadores de serviço. O serviço público como 

transporte, praças e parques recebe população frequentadora do bairro como alunos das 

diversas instituições de ensino ao redor. Os alunos também são favorecidos pela convivência 

em um bairro inserido num ambiente comprovadamente acadêmico, com facilidades e 

conveniências, como por exemplo, o convênio entre bibliotecas de Universidades e 

Faculdades da região, proporciona aos alunos das diversas IES, consultas a acervos para suas 

pesquisas acadêmicas. 

Por sua localização próxima a hospitais e linhas de metrô, tem favorecido atividades de ações 

práticas tão importantes para formação dos alunos e que são organizadas e dirigidas pelo 

Centro de Missões, doravante chamado de CM, capelania, cultos, ações de inserção social no 

centro da capital, entre outras. 

A Lei nº 9.394/96 amplia a possibilidade de se criarem novos cursos de formação superior. 

Além disso, o Ministério de Educação através do Parecer CNE/CES 241/99, tem contemplado 

o reconhecimento de cursos de formação superior em Teologia o que, para esta Instituição de 

ensino, tornou-se objetivo que foi alcançado em 2005, quando do credenciamento da 

Instituição. 

Desde esta época, projetos têm sido organizados com a finalidade de se obter cursos que 

atendam não somente a demanda da denominação batista, mas também de outras tradições 

religiosas. A formação de um ministro religioso que possa estar engajado na sociedade 

podendo contribuir com tal formação em diversos setores, além de estar legalmente apto 

para prosseguir seus estudos universitários, torna-se objetivo que vem sendo alcançado. 

É a partir desse contexto cosmopolita de avanço do acesso ao Ensino Superior e vinculado a 
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identidades religiosas, que a Faculdade Teológica Batista de São Paulo desenvolve suas 

atividades e pretende expandi-las, por meio do ensino a distância, para outras regiões do país, 

utilizando-se de sua experiência com o ensino de Teologia atendendo à população de outros 

municípios e Estados, visando à expansão e democratização do acesso ao Ensino Superior e 

cursos de Pós-graduação. 

No Brasil o ensino a distância (EaD) tem sido comprovadamente instrumento para o aumento 

do acesso ao ensino superior. O Censo EAD.BR 2017 (p.30)11 mostra que em 2009 o total de 

matrículas em cursos regulamentados totalmente a distância era de 528.320. Em 2017 esse 

número chegou a 1.320.025, quase o triplo em menos de 10 anos. Isso demonstra a 

capacidade de democratização que o ensino a distância possui.  

O Censo EAD.BR 2017 ainda destaca alguns elementos interessantes rumo à democratização 

do ensino superior. Em 2017 houve flexibilização da regulamentação do ensino a distância, 

possibilitando avanço das instituições de ensino superior nesta modalidade de ensino. Mostra 

que 30% das instituições pesquisadas abriram polos em locais onde não atuavam, alcançando 

novos públicos. O número de pessoas alcançadas pelo ensino a distância e a possibilidade de 

oferta de Pós-graduação lato sensu na modalidade demonstram e possibilitam o avanço do 

EaD. Além disso, a modalidade tem sido vista como uma alternativa de baixo custo, 

atravessando não apenas fronteiras geográficas, mas também econômicas e sociais (p.7-8).  

Desde a publicação das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN’s) para os cursos de graduação 

em Teologia (Resolução CNE nº 4, de 16.09.2016), conferindo maior qualidade e direções mais 

claras aos cursos, além da já citada regulamentação que amplia as possibilidades de expansão 

do ensino a distância (Decreto nº 9.057, de 25 de maio de 2017 e Decreto nº 9.235, de 15 de 

dezembro de 2017), o caminho para a oferta do Bacharelado em Teologia e Pós-graduações 

lato sensu na área, tem se tornado projeto viável e seguro, considerando a história e 

experiência da Instituição, assim como as demandas existentes em outras localidades do 

estado e país.  

 
11 Versão em pdf disponível em http://abed.org.br/arquivos/CENSO_EAD_BR_2018_impresso.pdf 
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2 Organização didático-pedagógica 

 Políticas institucionais para o curso, cursos e ações pedagógicas vinculadas 

2.1.1 Políticas para a graduação: Pedagogia Integral como estratégia inovadora 

O curso de graduação em Teologia, bacharelado, modalidade EaD tem por objetivo a formação 

acadêmica dos ingressantes para exercer a liderança na atuação pastoral, transcultural, 

missionária, capelania, assistencial religiosa, em áreas específicas para o serviço das igrejas e 

comunidades em geral, como também para o magistério e a pesquisa.  

O curso tem como finalidade atender não apenas a demanda da denominação batista, mas 

também de outras tradições religiosas. Tem como um de seus objetivos, a formação de 

ministro religioso que possa estar engajado na sociedade, podendo contribuir com tal 

formação em diversos setores, além de estar apto para prosseguir em estudos universitários. 

Para esta Instituição, o curso de Teologia considera a formação integral do aluno. Dentro dos 

fundamentos adotados pela Instituição, leva-se em conta não apenas o aspecto cognitivo do 

conhecimento, em que se privilegia a memória e a retenção de informações transmissíveis no 

processo de ensino.  

Entende-se a importância do conhecimento básico do saber Teológico e áreas correlatas, mas 

também, percebe o aluno como sujeito histórico, construtor da realidade em que vive, 

atuando como um líder-servo para a comunidade, desenvolvendo capacidades compatíveis 

com o perfil profissiográfico estabelecido para o curso, em conformidade com as DCN’s.  

Assim, inclui-se no fundamento de seu Projeto Pedagógico, a formação integral do aluno, 

representado por verbos de ação pedagógica, no contexto conceitual desenvolvida 

internamente na Instituição, denominada “Pedagogia Integral”, como estratégia inovadora. O 

que está sendo concretizado nessa ação é que o aluno venha não somente a “CONHECER”, 

mas também “REFLETIR”, isto é, desenvolver condições para interagir com o saber teológico, 

de modo a buscar respostas, por seu próprio moto, necessárias ao cumprimento de seu papel 
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como agente histórico. Entende-se que é necessário interagir com o saber teológico e com 

unidades curriculares correlatas infundindo no ambiente acadêmico o espírito de pesquisa. 

Tal proposta inclui a preparação de egressos que contribuam para a concretização de vida 

significativa, não apenas no aspecto de sua inserção em suas igrejas e comunidades, mas 

também o envolvimento com o entorno dessas. Por isso, o projeto abrange também o 

“FAZER”, isto é, além da reflexão, da busca pela compreensão do saber teológico, os 

fundamentos também visam que os egressos estejam habilitados para atuar na prestação de 

serviços às comunidades, abordagem plenamente compatível com as DCN’s do curso.  

Uma vez que a atuação do egresso será comunitária, estimula-se, no processo educacional, o 

“CONVIVER”, que inclui o trabalho com as comunidades, o desenvolvimento da sensibilidade 

às carências humanas em variados sentidos, inclusive na gestão de relacionamentos e 

conflitos, para que o egresso possa aprender a dar suporte ao trabalho com pessoas e também 

para o aconselhamento e orientação. Para conviver com pessoas importa que o ministro 

religioso/egresso tenha uma vida emocional, religiosa e espiritual sadia e equilibrada. Acresce-

se a esses princípios diretivos ainda o desenvolvimento do “SENTIR”, compreendendo as 

emoções como parte integrante do processo ensino-aprendizagem, principalmente em vistas 

da atuação do egresso, envolvido em áreas sensíveis como o ambiente religioso.  

Os egressos, quando atuam como ministros religiosos são vistos, em suas comunidades de 

atuação, como exemplo, modelos de vida e ética. Por isso, o processo educacional inclui a 

formação e o aperfeiçoamento do aluno em suas interações pessoais e vivenciais, de modo a 

ser ele, quando atuante no desenvolvimento de seu ministério, um modelo de vida. Assim, 

neste ponto o verbo matricial pedagógico é o “SER”. 
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“CONHECER”, “REFLETIR”, “FAZER”, “CONVIVER”, “SENTIR” e “SER” são verbos que visam 

formar integralmente o discente12. Por isso, fundamentam as ações pedagógicas do curso, não 

apenas nos conteúdos estabelecidos nas unidades curriculares que integram a estrutura 

curricular, mas também nas ações transversais de acompanhamento discente. Esses verbos 

alinham-se, ainda, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, que 

destacam, quanto à Educação (ODS 4), a necessidade de que seja inclusiva, equitativa, de 

qualidade e que alcance as pessoas integralmente13. 

Como princípio norteador da formação integral, o curso segue as Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCN’s) para os cursos de Teologia (Resolução CNE nº 4, de 16 de dezembro de 

2016), com matriz curricular contendo carga horária total de 2.900 horas, sendo 1.900 horas 

de unidades curriculares dos eixos de formação fundamental e teórico-prática, incluindo 100 

 
12 O conceito e aplicação da “Pedagogia Integral” supera a abrangência dos “4 Pilares da Educação” abordados 
pela UNESCO a partir de Jacques Delors, de modo a ampliar o alcance no processo e estratégias educacionais. 
Veja DELORS, Jacques el ali. Educação: um tesouro a descobrir. Brasília: UNESCO, 2010. Veja também REGA, 
Lourenço Stelio. Pedagogia Integral para formar a pessoa integral. In.: O Jornal Batista. 26/11/2017, p.16. REGA, 
Lourenço Stelio Rega. Revendo paradigmas para a formação teológica e ministerial. Revista Teológica, Ano 3, nº 
2, 2001, p.10-35. 
13 Confira o vídeo do IBGE sobre o tema em https://www.youtube.com/watch?v=htHKxLMIWrY 



23 
 
 

horas para Trabalho de Conclusão de Curso, 600 horas do eixo interdisciplinar, 200 horas de 

atividades complementares e 200 horas de estágios supervisionados. 

A natureza da formação Teológica vai além da formação teórico-acadêmica, promovendo e 

incentivando a prática. Para tanto, a fim de cumprir com os estágios e as atividades 

complementares prescritos nas DCN’s, o curso incentiva a parceria da Instituição e do aluno 

com comunidades religiosas e outras organizações, a fim de garantir espaço de formação 

prática, por meio de estágios supervisionados.  

Alinhado com a missão institucional, com o perfil do egresso e com as DCN’s, o curso promove 

a inserção do aluno na reflexão crítica no âmbito religioso, por meio de Unidades Curriculares, 

mas também pelo Laboratório de Teologia, inovação da Instituição, que promove a pesquisa 

e a atualização dos saberes de forma interdisciplinar, além da iniciação científica, cursos de 

extensão e eventos acadêmicos.  

Compreendendo a integralidade do aluno como pessoa e sujeito histórico, a Instituição 

disponibiliza o atendimento psicopedagógico específico, por meio de acompanhamento da 

coordenação e professores, capelania, Serviço de Acessibilidade Digital (SAD) e programa de 

nivelamento quanto às unidades curriculares, quando avaliados como necessários  

A fim de garantir a formação do aluno aos padrões de qualidade estabelecido nos 

instrumentos de avaliação do MEC, é política institucional ter corpo docente qualificado e 

atuante, composto exclusivamente por mestres e doutores, com formação em Teologia, 

Ciências da Religião ou outra área das Humanidades compatível com a natureza do curso. 

Preza-se por professores-tutores pós-graduados, com formação em Teologia, Ciências da 

Religião ou áreas adjacentes e que tenham conhecimento comprovado por experiência 

externa ou sua participação na vida institucional. 

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC’s) são ferramentas de efetivação do 

processo de ensino-aprendizagem para a modalidade a distância. São utilizadas considerando 

sua acessibilidade e funcionalidade.  

Devido à modalidade a distância, a fim de garantir a eficácia no processo ensino-aprendizagem 

e a transversalidade dos saberes, é princípio diretivo do curso, ser elaborado e revisto por 
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equipe multidisciplinar, integrando o conhecimento específico do professor, o preparo e a 

organização pedagógica do pedagogo, as estratégias tecnológicas do responsável pelas 

Tecnologias de Informação e a executabilidade do acompanhamento discente pelo professor-

tutor.  

Atentos à realidade financeira e visando garantir a permanência e continuidade da formação, 

a Instituição constituiu um fundo de bolsa para atender ao alunado, a partir de análise 

socioeconômica. A Instituição estabeleceu uma gestão de inadimplência, sendo sensível tanto 

ao aspecto de viabilidade e a sustentabilidade quanto às condições e a situação do aluno 

inadimplente, procurando caminhos para negociação e o parcelamento de dívidas. 

2.1.2 Políticas de Pós-graduações lato sensu 

Os cursos de Pós-graduação lato sensu são planejados e propostos a partir de demandas de 

egressos e da necessidade de formação específica para especialização em diferentes áreas da 

atuação. Os cursos de Pós-graduação lato sensu são marcados, portanto, pela formação 

prática e específica, visando a formação especializada de profissionais da área.  

Na modalidade a distância, os cursos de Pós-graduação terão suas ofertas alinhadas com a 

graduação, com as políticas definidas para o ensino a distância, e a partir de demandas 

levantadas em localidades distantes, a fim de atender um público que não pode frequentar os 

cursos presencialmente, atendendo, assim, ao princípio de democratização do ensino.  

Os cursos de Pós-graduação estão estruturados com carga horária mínima de 360h, e 

exigência de apresentação de Trabalho de Conclusão de Curso. O corpo docente é qualificado, 

com conhecimento teórico e técnico, experiência prática nas áreas específicas dos cursos de 

pós-graduação, composto por no mínimo, 30% de professores com formação em programas 

de pós-graduação stricto sensu.  

Nos cursos de Pós-graduação há uma política de descontos para egressos da graduação 

oferecida pela Instituição, fomentando assim a formação continuada e o acompanhamento 

do egresso.  
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2.1.3 Políticas de pesquisa e extensão 

A Faculdade Teológica Batista de São Paulo, atendendo às especificações da Educação 

Superior no Brasil, possibilita o desenvolvimento de atividades de pesquisa, por entender que 

as mesmas oferecem à comunidade acadêmica e à sociedade em geral, elementos que 

enriquecem o saber não só teológico, mas de áreas afim. A pesquisa promove a interação com 

as demais atividades de ensino e extensão, promovendo novos saberes e democratizando o 

conhecimento. Procura também incentivar novos pesquisadores no aprofundamento e na 

ampliação de conhecimento científico. 

2.1.3.1 Iniciação Científica 

A Instituição tem implantado um Programa de Iniciação Científica (PIC) com o objetivo de 

incentivar jovens acadêmicos a participarem da pesquisa científica, teológica, ministerial 

religiosa e social, desenvolvidas com a orientação de docentes da Faculdade Teológica Batista 

de São Paulo, como um dos instrumentos para o desenvolvimento na pesquisa da comunidade 

acadêmica. São objetivos gerais da iniciação científica: 

• Participar de discussões relevantes sobre temas contemporâneos. 

• Implementar os valores da pesquisa teológica/ministerial e sobre ela refletir. 

• Promover o aprendizado por meio da troca de experiências e participação. 

• Criar oportunidade de aprendizagem fora da sala de aula. 

• Estimular a leitura de bibliografia pertinente aos estudos teológicos/ministeriais e 

afins. 

• Relacionar o conteúdo estudado em classe com as informações apreendidas. 

• Selecionar informações para a sua prática ministerial. 

• Promover constante relação entre ensino, pesquisa e extensão, garantindo na prática 

ministerial um ensino contextualizado que prepare para o exercício da sua vocação. 

• Divulgar a sua produção científica por intermédio da Jornada Científica e de 

publicações online. 
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Visando a formação de pesquisadores, a Faculdade Teológica Batista de São Paulo incentiva o 

alunado na participação de projetos e no desenvolvimento de pesquisas que estimulem o 

desejo de ampliar o conhecimento e a atividade científica. 

A Instituição promove a Jornada Científica, evento bienal que tem por objetivo a divulgação 

de pesquisas produzidas nas iniciações científicas e aberta também às pesquisas externas e 

de professores da Faculdade. Com a inclusão da modalidade a distância, a Jornada Científica 

passa a incluir ainda estratégias de transmissão e participação online.  

Dentre as políticas de incentivo à pesquisa, a Faculdade Teológica Batista de São Paulo tem 

estimulado atividades extracurriculares como: apoio à participação de professores em 

congressos de Teologia; painéis e mesas redondas com convidados e professores sobre temas 

pertinentes a área da Teologia e congressos de pesquisa bíblica; a realização de Conferências 

Teológicas no segundo semestre de cada ano; palestras especiais; a realização de Semana 

Cultural no 1º semestre de cada ano.  

2.1.3.2 Revista Teológica 

A Revista Teológica é constituída de produção acadêmica de professores, alunos e autores 

externos. Tem como objetivo a divulgação da pesquisa para atualização da área. A Revista 

Teológica impressa tem o registro no ISSN sob nº 1676-2509, para permutas com outras 

publicações e instituições e a eletrônica sob o nº 2674-7898, com acesso gratuito, pelo 

endereço http://www.teologica.net/revista/index.php/teologicaonline. Os trabalhos de 

iniciação científica e conclusão de curso indicados por professores podem ser publicados na 

Revista Teológica.  

2.1.3.3 Núcleos de Pesquisa e Reflexão  

Os Núcleos de Pesquisa e Reflexão são iniciativas de professores que desejam promover a 

pesquisa com um grupo de alunos em torno de um tema vinculado ao saber teológico. 

São objetivos: 

• Promover discussões sobre temas contemporâneos relevantes; 

• Implementar e refletir sobre os valores da pesquisa teológica/ministerial; 
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• Promover o aprendizado por meio da troca de experiências e participação; 

• Criar oportunidade de aprendizagem fora da sala de aula; 

• Estimular a pesquisa em bibliografia pertinente aos estudos teológicos/ práticos e 

afins; 

• Relacionar o conteúdo estudado em classe com as informações apreendidas; 

• Selecionar informações para a sua prática teológica; 

• Divulgar pesquisas realizadas; 

• Proporcionar atualização à comunidade acadêmica; 

• Promover constante relação entre ensino, pesquisa e extensão, garantindo na 

prática ensino contextualizado que prepare para o exercício da sua vocação. 

2.1.3.4 Atividades de extensão 

Conforme as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira, em seu artigo 3º:  

A Extensão na Educação Superior Brasileira é a atividade que se integra à matriz 
curricular e à organização da pesquisa, constituindo-se em processo interdisciplinar, 
político educacional, cultural, científico, tecnológico, que promove a interação 
transformadora entre as instituições de ensino superior e os outros setores da 
sociedade, por meio da produção e da aplicação do conhecimento, em articulação 
permanente com o ensino e a pesquisa14. 

A extensão promove atividades interligando a teoria com a prática, portanto vinculados à 

pesquisa, visando atender a integração entre o público interno, alunos e professores e o 

público externo, a comunidade. Para tanto, a Instituição organiza atividades e cursos com a 

finalidade de promover oportunidades aos alunos de aplicar e desenvolver conhecimentos e 

de atender às demandas sociais e de ensino em suas comunidades religiosas. 

As atividades extensionistas visa oferecer aos alunos da graduação e à comunidade externa a 

oportunidade de capacitação, abordando temas concernentes à área da Teologia. As 

atividades extencionistas são oferecidas aos alunos e disponibilizadas à comunidade, 

constituem oportunidade para a atualização com temas relevantes, pela atuação de 

preletores especializados em variados temas do campo do saber teológico e afins.  

 
14 Resolução CNE nº 7, de 18 de dezembro de 2018. 
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As atividades de extensão serão incluídas nos componentes curriculares do curso, com 

objetivo de contribuir para a formação integral do discente, por meio da promoção de 

projetos, programas, cursos, eventos e serviços que promovam diálogo com a realidade 

sociedade brasileira e internacional, compromisso social, reflexão e postura ética, inserção 

comunitária e produção de conhecimento.  

As atividades de extensão serão realizadas na região do polo. As atividades de extensão serão 

planejadas semestralmente pelo Colegiado de Curso, considerando-se sua importância para a 

formação e atuação discente, o perfil do egresso e as políticas pedagógicas do curso, em 

formatos diversos, conforme explicitados. As atividades de extensão serão acompanhadas, 

avaliadas e validadas pela coordenação do curso ou professor designado. 

A viabilização das Diretrizes para Extensão está sendo objetivo de estudo pelo Núcleo Docente 

Estruturante e serão implantadas até dezembro de 2021, conforme Resolução CNE nº 7, de 

2018.   

2.1.3.5 Pesquisa e Extensão no EaD 

Para o Ensino a Distância, prevê-se a implantação da Iniciação Científica e a participação 

virtual da Jornada Científica, como forma de integração dos alunos a distância nos programas 

de pesquisa institucionais. Prevê-se ainda a realização de cursos e atividades de extensão nos 

polos. 

A Pesquisa e a Extensão serão semestralmente revisadas e planejadas pelo Colegiado de 

Curso, visando-se obtenção de desempenho e práticas de excelência.  

 

2.1.4 Políticas para o Ensino a Distância 

A legislação brasileira define o ensino a distância como: 

modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de 
ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação 
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e comunicação com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas 
em lugares ou tempos diversos15 

É, pois, caracterizado pela distância entre alunos e educadores no processo de ensino-

aprendizagem. O distanciamento espaço-temporal característico do EaD requer mediação na 

comunicação, que pode ocorrer via apostila, carta, televisão, CD-ROM, rádio, internet e outros 

meios digitais, tais como e-books. 

Com o advento da internet e popularização dos multimeios, o EaD passou a ganhar maior 

alcance, dinamicidade e possibilidades. Hoje, o Ministério da Educação (MEC) permite e 

reconhece cursos de graduação em modalidade a distância, sendo que a diferença em relação 

ao presencial encontra-se apenas na modalidade, não diferenciando a titulação ou qualidade 

de cursos presenciais e a distância16. 

O ensino a distância, ligado inicialmente a cursos de profissionalização e, posteriormente à 

criação de universidades, acompanha o processo de democratização do ensino, de modo a 

proporcionar ao maior número de pessoas formação, seja profissional, de base (ensino de 

adultos) ou nível superior. 

A busca pelo EaD nos mais diversos níveis de formação (formação específica, atualização, 

idiomas, graduação, pós-graduação, capacitação corporativa etc), cresce porque tal 

modalidade oferece, entre outras, as seguintes vantagens: 

• Não necessidade de deslocamento físico: um dos empecilhos da busca por cursos é 

a necessidade de deslocamento físico. É necessário que o aluno tenha em mente 

como ele chegará à instituição. Em cidades como São Paulo e região, não precisar 

do deslocamento significa economia de tempo, dinheiro e saúde. Além disso, o EaD 

permite que pessoas de longe, que buscam melhor formação, possam estudar em 

instituições que lhe proporcione essa formação, mesmo quando localizadas em 

região distante. 

 
15 BRASIL. Decreto 5.622, de 19 de dezembro de 2005. Regulamenta o artigo 80 da Lei no 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial [da] República 
Federativa do Brasil. Brasília, DF, 20 dez. 2005 
16 Ver art. 3º § 2º e art.5º de BRASIL. Decreto 5.622, de 19 de dezembro de 2005. Regulamenta o artigo 80 da Lei 
no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial 
da República Federativa do Brasil. Brasília, DF, 20 dez. 2005 
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• Organização personalizada do tempo: o EaD também significa maior liberdade de o 

aluno gerenciar seu tempo de estudos. Em uma realidade multitarefa, onde nem 

sempre o aluno disponibiliza de horários fixos, ter flexibilidade para se organizar 

nos estudos permite a busca pela formação desejada.  

Junta-se a essas vantagens a necessidade de ensino teológico de qualidade. Com o 

crescimento e popularização da religiosidade, especificamente do âmbito evangélico, há a 

demanda de pessoas capacitadas para a atuação no âmbito sócio-religioso, atuantes em 

localidades onde não existe instituição de formação teológica qualificada, para ofertas de 

cursos de graduação, pós-graduação e cursos extensionistas. 

Diante desse quadro brevemente mostrado, a Faculdade Teológica Batista de São Paulo vem 

desenvolvendo a estrutura para o credenciamento para esta modalidade de ensino, 

compreendendo como um caminho para a educação teológica no século XXI, permitindo 

alcançar e contribuir com pessoas que não seriam atendidas por dificuldades de deslocamento 

e tempo. 

Dessa maneira, a área de EaD tem como objetivo promover o ensino teológico, por meio de 

cursos de extensão, da graduação e da pós-graduação, dentro dos parâmetros legais vigentes 

na Federação.  

Como mecanismo de familiarização da modalidade a distância, no curso de graduação em 

Teologia, bacharelado, o aluno cursará duas unidades curriculares voltadas à modalidade, nos 

dois primeiros módulos do curso.  

Na unidade curricular “Ambientação em Ensino a Distância” o aluno será introduzido aos 

conceitos principais do EaD, das habilidades necessárias para a modalidade, e do 

funcionamento do Ambiente Virtual de Aprendizagem. Na unidade curricular “Método de 

Estudos para Ensino a Distância” o aluno aprofundará os métodos e técnicas de estudo que 

poderão fomentar uma experiência de aprendizagem eficaz.  
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O ensino a distância também desempenha função complementar no ensino presencial, 

auxiliando os cursos nesta modalidade por meio das Tecnologias de Informação e 

Comunicação, a partir da legislação vigente. 

 

2.1.5 Políticas de acompanhamento do egresso 

A Faculdade Teológica Batista de São Paulo tem implementadas as seguintes ações de 

acompanhamento dos egressos.  

• Promoção e divulgação de cursos de atualização (extensão), eventos e 

palestras. Os cursos de extensão são abertos e divulgados a público externo. 

São divulgados com maior intensidade aos egressos, de quem as informações 

de contato compõem base de dados específica para egressos. P. Ex. Encontro 

de Pastores e líderes. 

• Livre acesso à Biblioteca. 

• Descontos para cursos de Pós-graduação. Devido ao banco de dados 

segmentado, a instituição divulga e promove descontos especiais para egressos 

que desejam formação continuada. 

• Presença e participação da instituição em encontros onde circulam parte dos 

egressos. Assembleias anuais da Convenção Batista Brasileira, Convenção 

Batista do Estado de São Paulo e outros eventos.  

• Pesquisas com egressos – quando necessário, a instituição promove pesquisas 

específicas, contando com a participação dos egressos para melhoria dos 

cursos.  

São desafios e metas a serem alcançadas: sistema que permita atualização dos dados do 

egresso pelo mesmo e sistema que possibilite coletar dados dos mesmos, a fim de serem 

utilizados para avaliação e revisão do perfil profissional do egresso e outros elementos do 

curso. 

2.1.6 Articulação do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) com o Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) 



32 
 
 

O presente Projeto Pedagógico do Curso segue o estabelecido para o Plano de 

Desenvolvimento Institucional 2019-2023, ressaltando a coerência da missão e visão 

institucional com os objetivos do curso e a capacidade de alcance que o ensino a distância 

representa. O PPC articula-se com o PDI em relação às políticas pedagógicas do curso, a 

interação com os cursos de Pós-graduação, assim como em relação à expansão de atuação 

institucional. 

  

 Perfil profissional do egresso 

O curso de graduação em Teologia, modalidade EaD visa formar bacharéis em Teologia com 

capacidade para: 

• Compreender conceitos da teologia cristã; 

• Refletir teologicamente a respeito da realidade humana e do sentido de sua existência; 

• Expressar-se teologicamente por diferentes meios; 

• Refletir e expressar-se teológica e biblicamente sobre as questões e dilemas do mundo 

contemporâneo; 

• Compreender o fenômeno religioso em sua pluralidade, a partir da contribuição de 

ciências como a Filosofia, Sociologia, Psicologia, Antropologia e Teologia; 

• Lidar com a diversidade do ser humano; 

• Desenvolver capacidade de diálogo com o contexto sócio-religioso; 

• Exercer, a partir de sua tradição religiosa, presença pública, visando contribuir com o 

bem da sociedade;  

• Prestar assistência teológica, religiosa e espiritual a pessoas e instituições; 

• Gerir com criatividade pessoas e projetos nas comunidades religiosas ou afins; 

• Atuar com ética pessoal e relacional; 

• Dar continuidade à sua formação teológica, por meio de cursos de diferentes níveis 

(atualizações, pós-graduações lato sensu e stricto sensu); 

• Desenvolver pesquisas acadêmicas. 
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2.2.1 Competências, habilidades e atitudes 

O curso de graduação em Teologia, bacharelado visa formar profissionais com as seguintes 

competências, habilidades e atitudes, atendendo ao disposto no art. 6º das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para os cursos de Teologia. As competências, habilidades e atitudes 

demonstram: 

a. Competência linguístico-comunicacional 

Habilidades: Dominar a Língua Portuguesa; usar instrumentalmente as línguas originais da 

Bíblia; conhecer elementos e princípios da comunicação; desenvolver texto escrito; articular 

textual e oralmente conteúdos bíblicos e teológicos; manusear conteúdos de linguagem 

virtual; compreender elementos introdutórios da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS).  

Atitudes: Interesse e participação nos diferentes âmbitos no qual o fenômeno da comunicação 

ocorre.  

b. Competência bíblico-teológica 

Habilidades: Compreender e explicar os principais textos e temas teológicos; aplicar técnicas 

de interpretação a textos religiosos; refletir sobre temas interdisciplinares relacionando 

Teologia com outras Humanidades.  

Atitudes: Reflexão e aplicação do conhecimento bíblico e teológico. 

c. Competência sócio-humanística 

Habilidades: Atentar-se a problemas da sociedade e propor intervenções; ouvir e 

compreender problemas pessoais, relacionais e familiares; articular conceitos básicos da 

Psicologia, Filosofia e da Sociologia e a Antropologia com estudos e atuação teológicos; 

conhecer as matrizes da sociedade brasileira e interpretar o fenômeno da pluralidade cultural 

e social; desenvolver ações de ajuda individual e coletiva. 
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Atitudes: Empatia; escuta; compaixão e pró-atividade. 

 

d. Competência crítico-religiosa 

Habilidades: Conhecer as tradições religiosas e o fenômeno religioso; desenvolver diálogo 

inter-religioso; compreender elementos da própria identidade religiosa; desenvolver 

consciência crítica e analítica quanto às tradições religiosas. 

Atitudes: Considerar as diferentes tradições religiosas, abertura à crítica e análise religiosa. 

e. Competência em gestão de pessoas e projetos 

Habilidades: Conhecer o ser humano e ser sensível às suas necessidades; relacionar-se no 

âmbito social; gerir conflitos humanos; elaborar adequadamente um planejamento; liderar e 

mobilizar grupos. 

Atitudes: Empatia, empreendedorismo e ação para melhorias nas comunidades. 

f. Competência pessoal 

Habilidades: Desenvolver constantemente o autoconhecimento; desenvolver vida espiritual-

religiosa sadia e equilibrada; desenvolver vida devocional.  

Atitudes: Autorreflexão e prática religiosa saudável. 

g. Competência ética e ético–relacional 

Habilidades: Conhecer a ética pessoal e social; conhecer as características éticas do mundo 

contemporâneo; preparar-se para lidar com dilemas éticos, bioéticos, sociais e ambientais. 

Atitudes: Avaliação ética, autocrítica e ação transformadora 

h. Competência acadêmica 

Habilidades: Desenvolver a capacidade para pesquisa e reflexão; ter consciência da relevância 

da formação continuada; desenvolver produção científica. 
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Atitudes: Curiosidade e espírito investigativo. 

 

2.2.2 Possibilidades de inserção profissional do egresso 

Tem sido possível observar que a procura de pessoas à formação em Teologia em sua maioria 

se dá pela convicção de que dirigir e atender à vida espiritual e religiosa de membros de suas 

comunidades é sua vocação. Entretanto, a sociedade atual apresenta outras demandas à 

presença do teólogo e ministro religioso na sociedade. Este pode orientar e realizar ação social 

junto a diferentes comunidades atuando em diferentes áreas: Igrejas, organizações não 

governamentais, creches, orfanatos, escolas, asilos, hospitais, presídios e magistério de 

primeiro e segundo grau. O mercado de trabalho para o Teólogo e Ministro Religioso se 

apresenta em grande crescimento. Além destes, participam da formação em teologia, pessoas 

que concluíram o curso com o interesse em aumentar sua cultura geral e religiosa.  

Além das crescentes oportunidades descritas, o teólogo e ministro religioso pode também 

assessorar, coordenar e dirigir atividades em sindicatos, movimentos sociais, escolas, 

instituições de promoção humana, orfanatos, agremiações partidárias, corporações militares, 

bem como Exército, Marinha, Aeronáutica e Polícia Militar, que têm realizado concursos 

permitindo a presença de capelães nos quartéis com ações de cuidado e aconselhamento. 

Ainda, o teólogo e ministro religioso podem dedicar-se ao campo da pesquisa do fenômeno 

religioso e suas interfaces, atuando como docente em cursos universitários. É uma profissão 

com grandes oportunidades de trabalho. Neste sentido a IES procura ofertar uma formação 

integral que contemple não somente a atuação em segmentos eclesiásticos, mas também nas 

mais diversas expressões do cuidado com o ser humano. 

 

 Objetivos do curso 

Em consonância com o Art. 5º das Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Teologia, 

considerando o perfil do egresso, as competências, habilidades e atitudes estabelecidas e as 
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possibilidades de inserção profissional, os objetivos geral e específicos do curso estão assim 

definidos:  

2.3.1 Objetivo geral 

Formar bacharel em Teologia apto a exercer a atividade religiosa de diversas naturezas: 

pastoral, transcultural, missionária ou em áreas específicas para o serviço das igrejas; 

comunidades religiosas e instituições que tenham interface com o ambiente de atuação 

religiosa. 

2.3.2 Objetivos específicos 

• Promover o espírito científico e pensamento reflexivo;  

• Capacitar à produção acadêmica e à comunicação teológica por diferentes meios; 

• Apresentar as fontes, histórias e conceitos bíblicos e teológicos da tradição e 

identidade cristã; 

• Capacitar para a atuação como ministro religioso, no tratamento de problemas e 

questões religioso-existenciais dos membros de sua comunidade religiosa; 

• Promover a reflexão sobre respeito e convivência na diversidade das culturas e 

religiosidades; 

• Capacitar ao diálogo em contexto sócio-religioso; 

• Instrumentalizar para a gestão criativa e inovadora de pessoas e projetos em 

comunidades religiosas; 

• Formar para a atuação ética em nível pessoal e relacional; 

• Estimular a reflexão interdisciplinar sobre o fenômeno religioso a partir da 

contribuição de ciências humanas como a Filosofia, Sociologia, Psicologia e 

Antropologia em diálogo com a Teologia; 

• Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento pessoal e teológico, cultural e 

profissional-ministerial-religioso; 

• Estimular o conhecimento e tratamento contextualizados dos problemas 

contemporâneos. 
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 Dados gerais do curso 

2.4.1 Número de vagas 

Para o funcionamento do curso de graduação em Teologia, bacharelado na modalidade a 

distância, a Instituição pretende a oferta de 700 (setecentas) vagas totais anuais, distribuída 

entre os polos. O mapeamento dos locais para polos considera: 

• A necessidade da existência de polos de apoio para oferecer serviços e estruturas que 

favoreçam os processos de aprendizagem e administrativos17; 

• A existência de instituição interessada em tornar-se polo de EaD; 

• A adequação da instituição interessada aos padrões de polo exigidos pela Faculdade, 

conforme Estrutura dos polos; 

• A viabilidade de estabelecimento do polo na cidade da instituição interessada, diante 

da localização estratégica da cidade em sua região; 

• A tendência em abrir mais polos em Estados da Federação em que a Instituição ainda 

não atua do que no Estado em que já há presença institucional18. 

2.4.2 Carga Horária 

Seguindo as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Teologia, a graduação 

(Bacharelado) em Teologia na modalidade a distância possui a seguinte distribuição da carga 

horária total. 

Unidades curriculares do eixo fundamental e teórico-prático 1.800 horas 

Trabalho de conclusão de curso 100 horas 

Subtotal  1.900 horas 

 
17 Censo EAD.BR 2017, p. 25. Versão em pdf disponível em 
http://abed.org.br/arquivos/CENSO_EAD_BR_2018_impresso.pdf  
18 Censo EAD.BR 2017, p. 24.  
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Eixo Interdisciplinar - Unidades curriculares do eixo interdisciplinar 600 horas 

Eixo complementar – Atividades complementares 200 horas 

Estágio supervisionado 200 horas 

Total 2.900 horas 

2.4.3 Matriz modular 

A matriz curricular para o curso de graduação em Teologia, bacharelado, modalidade a 

distância adota estrutura modular. A cada semestre civil são oferecidos 4 (quatro) módulos. 

Cada módulo possui um conjunto de 5 unidades curriculares. Os módulos pares são ofertados 

no primeiro semestre e os módulos impares no segundo semestre de cada ano. A distribuição 

das unidades curriculares pelos módulos intercambiáveis (1-2; 3-4; 5-6; 7-8) é feita de modo 

a respeitar a sequencia de aprendizado e os pré-requisitos.  

2.4.4 Ensino a distância 

Curso de graduação em Teologia, bacharelado, modalidade a distância, será desenvolvido sem 

a previsão de atividades presenciais, exceto para as avaliações finais, que comporão a maior 

porcentagem da nota e será realizada presencialmente no polo escolhido pelo aluno no ato 

de matrícula. 

 Metodologia 

Masetto19 destaca a importância para o uso de estratégias de ensino que tenham a 

característica da Instrumentalidade. Por instrumentalidade ele afirma que “todas as técnicas 

são instrumentos e como tais, necessariamente precisam estar adequadas a um objetivo e ser 

eficientes para ajudar na consecução deste”.  

Para o processo ensino-aprendizagem, busca-se o respeito ao ser humano e a atuação 

responsável dos produtores de conteúdo, professores-tutores e técnicos, considerando-se 

elementos de conteúdos, didáticos e tecnológicos. A aprendizagem se torna alvo a ser 

alcançado para a formação de um profissional hábil e competente para desenvolvimento de 

 
19 MASETTO, Marcos Tarciso. Competência pedagógica do professor universitário. São Paulo: Summus, 2003, 
p.86 
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sua vida profissional. Para alcançar esse objetivo, o curso de bacharelado em Teologia na 

modalidade a distância possui as seguintes metodologias: 

 

2.5.1 Metodologias ativas 

Busca-se a ministração por meio de metodologias ativas que tragam ao aluno não somente 

conteúdos, mas o desejo de suscitar maior empenho para a aprendizagem. Desta forma, a 

equipe multidisciplinar se empenhará na elaboração de métodos e técnicas que visem à 

integração entre os alunos, dos alunos com o docente e entre alunos, docente e corpo tutorial, 

atendendo diferentes estratégias de aprendizagem.  

 

Entre as diferentes técnicas e metodologias tem-se a previsão da utilização de:  

• aprendizagem baseada em problemas por meio de fóruns de discussão, que são 

atividades assíncronas de discussão de um problema, caso ou tema; 

• chats de discussão, que são atividades síncronas de discussão de um problema, caso 

ou tema; 

• aprendizagem baseada em projeto: produção de mídia, que consiste na elaboração de 

conteúdo em formato diverso (podcast, vídeo, jornal, blog, wiki) pelos discentes, 

individual ou em grupo, incentivando a reflexão não apenas quanto ao conteúdo, mas 

também quanto à melhor forma de comunicá-lo; 

• análise de textos; pesquisa e produção de textos; questionários; 

• debates virtuais; discussão sobre filmes e outras mídias; 

• design thinking; 

• dentre outros. 

 

A Faculdade tem aprofundado especificamente a metodologia ICAP, desenvolvida pela 

Arizona State University20. A sigla vem de Interativo, Construtivo, Ativo, Passivo, equivalendo 

uma sequência de aprendizagem que vai desde a passividade no recebimento de informações, 

 
20 Chi, M. T., & Wylie, R. (2014). The ICAP framework: Linking cognitive engagement to active learning 
outcomes. Educational Psychologist,49(4), 219-243 



40 
 
 

passando pela atividade, interagindo com os conteúdos, pela construção de saberes, 

chegando à interatividade na discussão de ideias, informações, teorias, soluções e saberes 

desenvolvidos. Essa metodologia adequa-se ao EaD por permitir trabalhar desde a 

disponibilização dos saberes até a avaliação da compreensão e aplicação dos saberes pelos 

alunos. 

 
 

 
Tais técnicas e metodologias poderão trazer desenvoltura àqueles que terão de lidar com 

comunidades religiosas ou afins, permitirão o aumento da capacidade de gerir e administrar 

problemas e conflitos aproximando-o de dilemas humanos e como abordá-los em suas 

comunidades; facilitarão a formação do egresso em atividades de associação de ideias e 
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abstrações e aprofundamento em estudos; poderão aproxima-los da diversidade cultural com 

a qual é formada a sociedade brasileira bem como a interculturalidade promovendo a 

ampliação da compreensão do ser humano e de mundo. 

 

2.5.2 Transversalidade e interdisciplinaridade 

O curso de graduação em Teologia, bacharelado, modalidade a distância propõe-se a 

desenvolver estratégias de transversalidade e interdisciplinaridade, articulando os temas das 

unidades curriculares entre si, com as fontes do pensamento cristão e com problemas e 

desafios sociais e religiosos da contemporaneidade. Para tanto, o Núcleo Docente 

Estruturante (NDE) e a equipe multidisciplinar atuarão constantemente na avaliação e na 

revisão dos conteúdos e metodologias. A transversalidade e interdisciplinaridade estarão 

intencionalmente presentes nas atividades extensionistas, no Laboratório de Teologia e 

TCCLabs. 

2.5.3 Articulação teórico-prática 

O curso de graduação em Teologia, bacharelado, modalidade a distância propõe-se a 

desenvolver metodologias que articulem os conteúdos fundamentais e teóricos com as 

diferentes possibilidades de atuação, em conformidade com o perfil do egresso definido. Para 

tanto, além do desenvolvimento e aplicação das metodologias ativas, transversalidade e 

interdisciplinaridade, o curso prevê o desenvolvimento de estágio supervisionado, a ser 

realizado em parceria com comunidade religiosa, ONG, ou instituição afim, mediante 

formulário próprio, no qual poderá desenvolver sua atuação. Para esse fim, a matriz curricular 

do curso está estruturada com unidades curriculares fundamentais e teóricas nos primeiros 

semestres, avançando para unidades curriculares práticas e interdisciplinares. 

2.5.4 Modularidade e Sequencialidade 

Conforme já explicitado em “Matriz modular”, o curso é ofertado em sistema modular, mas 

planejado de modo que a modularidade respeite a sequencialidade de conteúdos e pré-

requisitos, avançando de unidades curriculares fundamentais e teóricas para as unidades 

curriculares mais práticas e interdisciplinares. Desse modo, o funcionamento modular e o 
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princípio da sequencialidade são planejados e propostos de forma orgânica, promovendo o 

funcionamento do curso e contribuindo no avanço no processo de ensino-aprendizagem, 

como pode ser observado a seguir, no item “Estrutura e conteúdos curriculares”. De forma 

prática, a modularidade ocorre entre semestres do ano (1º e 2º), e a sequencialidade ocorre 

entre os anos do curso (1º a 4º). Casos de exceção são as unidades curriculares específicas da 

modalidade, “Ambientação em Ensino a Distância” e “Método de Estudos para Ensino a 

Distância”, ofertadas continuamente e cumpridas nesta ordem. 

 

 Estrutura e conteúdos curriculares 

Em seus mais de 60 anos de existência, a Instituição revisa periodicamente a matriz curricular, 

considerando-se as mudanças da área e o perfil do egresso. Durante essas revisões, o corpo 

docente participa da readequação dos conteúdos e as bibliografias básica e complementar, 

que são referendados pelo Núcleo Docente Estruturante e o Colegiado de Curso.  

A matriz curricular do curso de graduação em Teologia, bacharelado, modalidade a distância, 

desenvolverá unidades curriculares específicas da modalidade e  incluindo nos conteúdos 

explicações, direções e conteúdos que conduzam o discente à compreensão da modularidade 

a distância, assim como as habilidades necessárias para aquela Unidade Curricular, visando a 

execução de suas atividades a distância.  

MATRIZ CURRICULAR 

Módulo 1 C. H. Módulo 2 C.H. 
Ambientação em Ensino a Distância 20 Métodos de Estudo para Ensino a 

Distância 
20 

Produção acadêmica 40 Produção de texto 40 
Introdução bíblica 60 História e geografia bíblica 60 
Hermenêutica histórica e teológica  60 Hermenêutica bíblica 60 
Filosofia 60 Ciências sociais 60 
Psicologia  60 Teologia Pastoral 60 
Total 300 Total 300 
Módulo 3 C. H. Módulo 4 C. H. 
Antigo Testamento: Pentateuco e 
Livros Históricos 

60 Antigo Testamento: Livros poéticos, 
sapienciais e proféticos 

60 
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Novo Testamento: Evangelhos e Atos 
dos Apóstolos 

60 Novo Testamento: Cartas e 
Apocalipse 

60 

Grego Bíblico 60 Hebraico Bíblico 60 
História da igreja antiga e medieval 60 História da Igreja moderna e 

contemporânea 
60 

Teologia da Missão 60 Educação Cristã 60 
Estágio Supervisionado: Missão 50 Estágio Supervisionado: Educação 

Cristã 
50 

Total 350 Total 350 
Módulo 5 C. H. Módulo 6 C. H. 
Exegese do Novo Testamento 60 Exegese do Antigo Testamento 60 
Teologia Sistemática: Trindade, 
Cristologia e Pneumatologia 

60 Teologia Sistemática: Antropologia, 
Hamartiologia, Soteriologia, 
Eclesiologia e Escatologia 

60 

Teologia do Antigo Testamento: 
Pentateuco e Livros Históricos 

60 Teologia do Antigo Testamento: 
Livros Poéticos, Sapienciais e 
Proféticos 

60 

Teologia do Novo Testamento: 
Evangelhos e Atos dos Apóstolos 

60 Teologia do Novo Testamento: 
Cartas e Apocalipse 

60 

Homilética 60 Aconselhamento 60 
Estágio Supervisionado 50 Estágio Supervisionado 50 
Total 350 Total 350 
Módulo 7 C. H. Módulo 8 C. H. 
Liderança e projetos eclesiásticos 60 Prática pastoral, eclesiástica e 

denominacional 
60 

História da Teologia 60 Estudos da humanidade e seu 
ambiente 

60 

Cristianismo e Religiões Mundiais 60 Estudos interdisciplinares da 
religião 

60 

Ética 60 Realidade Brasileira 60 
Laboratório eletivo ou LIBRAS 60 Laboratório de TCC 60 
TCC 50 TCC 50 
Total 375 Total 375 

 
Atividades Complementares 200h 
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2.6.1 Unidades Curriculares por Eixo de Formação 

Eixo Unidade curricular C. H.  

Fu
nd

am
en

ta
l 

Introdução Bíblica 
História e geografia bíblica 
Produção acadêmica 
Produção de texto  
Novo Testamento: Evangelhos e Atos dos Apóstolos 
Novo Testamento: Cartas e Apocalipse 
Antigo Testamento: Pentateuco e Livros Históricos 
Antigo Testamento: Livros Poéticos, Sapienciais e Proféticos 
Grego bíblico 
Hebraico bíblico 
Hermenêutica histórica e teológica 
Hermenêutica bíblica 
Teologia do Novo Testamento: Evangelhos e Atos dos Apóstolos 
Teologia do Novo Testamento: Cartas e Apocalipse 
Teologia do Antigo Testamento: Pentateuco e Livros Históricos 
Teologia do Antigo Testamento: Livros Poéticos, Sapienciais e Proféticos 
Exegese do Antigo Testamento 
Exegese do Novo Testamento 
História da Igreja antiga e medieval 
História da Igreja moderna e contemporânea 
Teologia Sistemática: Trindade, Cristologia e Pneumatologia 
Teologia Sistemática: Antropologia, Hamartiologia, Soteriologia, 
Eclesiologia e Escatologia 
História da Teologia 

60 h 
60 h 
40 h 
40 h 
60 h 
60 h 
60 h 
60 h 
60 h 
60 h 
60 h 
60 h 
60 h 
60 h 
60 h 
60 h 
60 h 
60 h 
60 h 
60 h 
60 h 
 
60 h 
60 h 

Subtotal 1.340 h 

Te
ór

ic
o -

Pr
át

ic
o 

Ambientação em Ensino a Distância 
Métodos de Estudo para Ensino a Distância 
Teologia Pastoral 
Teologia da Missão 
Educação Cristã 
Homilética 
Aconselhamento 
Prática pastoral, eclesiástica e denominacional 
Liderança e projetos eclesiásticos 

20 h 
20 h 
60 h 
60 h 
60 h 
60 h 
60 h 
60 h 
60 h 

Subtotal 460 h 

 TCC 100 h 
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Subtotal - Fundamental + Teórico-Prático + TCC 1900 h 
In

te
rd

is
ci

pl
in

ar
 

Filosofia 
Psicologia  
Ciências sociais 
Cristianismo e Religiões Mundiais  
Estudos interdisciplinares da Religião 
Estudos da humanidade e seu ambiente 
Realidade brasileira 
Ética 
Laboratório eletivo ou LIBRAS 
Laboratório de TCC 

60 h 
60 h 
60 h 
60 h 
60 h 
60 h 
60 h 
60 h 
60 h 
60h 

Subtotal 600 h 

 Estágio Curricular Supervisionado 200 h 

 Atividades Complementares 200 h 
Total geral 2900 h 

 

Resumo: 

Carga horária de unidades curriculares 2.400 h 
Trabalho de conclusão de Curso 100 h 
Atividades Complementares 200 h 
Estágio Curricular Supervisionado 200 h 
Total 2.900 h 

 

2.6.2 Ementário e bibliografia 

Módulo 1 
 
Ambientação em Ensino a Distância 
Estudo dos elementos fundamentais para o bom desempenho na modalidade a distância 
aplicados à Teologia: história do EaD, habilidades necessárias e conhecimento das tecnologias, 
Ambiente Virtual de Aprendizagem e método. 
 
Bibliografia Básica 
BANNEL, Ralph et al. Educação No Século XXI - Cognição, Tecnologias e Aprendizagens. 
Petrópolis: Vozes, 2016.  
BELLONI, Maria Luiza. Educação a Distância. Campinas: Autores Associados, 2015.  
JACINTHO, Robinson. SANCHEZ, Sidnei. Educação Teológica: globalização e caminhos no 
Brasil. São Paulo: Saber Criativo, 2018. (Biblioteca Virtual Biblos) 
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Bibliografia complementar 
BELLAN, Zezina Soares. Andragogia em ação. Santa Bárbara d’Oeste: SOCEP, 2008.  
BELLAN, Zezina Soares. Heutagogia: aprender a aprender mais e melhor. Santa Bárbara 
d’Oeste: SOCEP, 2009.  
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2010.  
KLEIMAN, Angela. Texto e leitor: aspectos cognitivos da leitura. Campinas: Pontes, 2004.  
SILVA, Marco (org.) Educação online. São Paulo: Loyola, 2012. 
 
Produção acadêmica 
Apresentação sistemática das etapas para elaboração e execução de pesquisa assim como dos 
principais tipos de pesquisa e produção acadêmica. 
 
Bibliografia Básica 
LUNA, Sérgio Vasconcelos de. Planejamento de pesquisa. São Paulo: EDUC, 2007. 
MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia científica. São Paulo: Atlas, 2004.   
SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez, 2008. 
 
Bibliografia Complementar 
AZEVEDO, Israel Belo de. O prazer da produção científica: diretrizes para elaboração de 
trabalhos acadêmicos. Piracicaba: Prazer de ler, 2002. 
DEMO, Pedro. Metodologia do conhecimento científico.  São Paulo: Atlas, 2009. 
MAY, Tim. Pesquisa social. Porto Alegre; Artmed, 2004. 
PESCUMA, A Dema. Projeto de pesquisa. São Paulo: Olho d’Água, 2005. 
TEIXEIRA, Elizabeth. As três metodologias. Petrópolis, Vozes, 2005. 
 
Introdução Bíblica 
Estudo da história da formação do cânon bíblico, dos critérios de inclusão e exclusão, dos 
materiais não aceitos como canônicos (apócrifos e pseudoepígrafos), dos principais 
manuscritos disponíveis, das questões teológicas que cercam o texto bíblico (inspiração e 
iluminação) e primeiras técnicas de leitura. 
 
Bibliografia Básica 
ARENS, Eduardo. A Bíblia sem mitos. São Paulo: Paulus, 2012. 
FEE, Gordon e STUART, Douglas. Como ler a Bíblia livro por livro. São Paulo: Vida Nova, 2013.   
GEISLER, Norman; NIX, William. Introdução bíblica. Como a Bíblia chegou até nós. São Paulo: 
Vida Nova, 2001. 
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Bibliografia Complementar 
BRAY, Gerald. História da interpretação bíblica. São Paulo: Vida Nova, 2017. 
FRANCISCO, Edson de Faria. Manual da Bíblia Hebraica. São Paulo: Vida Nova, 2008. 
HARRINGTON, Wilfrid. Chaves para a Bíblia. São Paulo: Paulus, 2008. 
MILLER, Stephen M. Bíblia e sua história. Barueri: Sociedade Bíblica do Brasil, 2006.  
ROST, Leonard. Introdução aos livros apócrifos e pseudepígrafos do Antigo Testamento e aos 
Manuscritos de Qumran. São Paulo: Paulus, 2004. 
 
Hermenêutica histórica e teológica 
Apresentação da história da hermenêutica desde o início da interpretação bíblica no judaísmo, 
patrística, medievo, reforma até as discussões filosóficas contemporâneas sobre 
interpretação (autor, texto, leitor), incluindo abordagens e discussões teológicas sobre 
interpretação.  
 
Bibliografia Básica 
DYCK, Elmer (Ed.). Ouvindo a Deus: uma abordagem multidisciplinar da leitura bíblica. São 
Paulo: Shedd Publicações, 2001. 
RODRIGUES, Rafael Souza. Teologia Evangélica Latino-americana. Campinas: Saber Criativo, 
2019. [Biblioteca Digital Biblos] 
VANHOOZER, Kevin. Há um significado neste texto? São Paulo: Vida, 2005. 
 
Bibliografia Complementar 
BRAY, Gerald. História da interpretação bíblica. São Paulo: Vida Nova, 2017. 
GONÇALVES, Alonso. A hermenêutica de Hans-Georg Gadamer e a interpretação bíblica: uma 
possível contribuição. Biblos [Biblioteca Digital Biblos] 
LOPES, Augustus Nicodemus. A Bíblia e seus intérpretes. São Paulo: Cultura Cristã, 2007. 
SANCHES, Sidney. Teologia Narrativa. Campinas: Saber Criativo, 2019. [Biblioteca Digital 
Biblos] 
SCHLEIERMACHER, Friedrich. Hermenêutica. Bragança Paulista, Editora Universitária São 
Francisco, 2006. 
 
Filosofia 
Estudo histórico e temático do pensamento filosófico destacando suas implicações para a 
construção e compreensão teológica.  
 
Bibliografia Básica 
ARANHA, Maria Lúcia de e MARTINS, Maria Helena Pires. Filosofando: Introdução à Filosofia. 
São Paulo: Moderna, 2002. 
BROWN, Colin. Filosofia e Fé Cristã. São Paulo: Vida Nova, 2001. 
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PASSARELI, Daniel (org). Curso (in)completo de Filosofia. São Bernardo do Campo: UMESP, 
2010. 
 
Bibliografia Complementar 
ALLEN, Diogenes. Filosofia para entender Teologia. São Paulo: Academica cristã/ Paulus, 2010. 
MONDIN, Battista. Introdução à filosofia. São Paulo: Paulinas, 2014. 
PLANINGA, Alvin. Crença cristã avalizada. São Paulo: Vida Nova, 2018.  
SANCHEZ, Sidney. Filosofia da Religião. Campinas: Saber Criativo, 2018. [Biblioteca Digital 
Biblos] 
SEVERINO, Antonio Joaquim. Filosofia. São Paulo: Cortez, 2007.  
 
Psicologia  
Estudo histórico e temático da psicologia destacando aspectos importantes para a 
compreensão de si e do outro.  
 
Bibliografia Básica 
BOCK, Anna. Psicologias: uma introdução ao estudo de psicologia. São Paulo: Saraiva, 2009.  
COLLINS, Gary. Aconselhamento Cristão Século 21. São Paulo: Vida Nova 2008 
HALL, C. Teorias da personalidade. Porto Alegre: ArteMed, 2000.  
 
Bibliografia Complementar 
BEE, Helen. A criança em desenvolvimento. São Paulo: Harbra, 2008. 
EDWARDS, Gene. Perfil de Três Reis. São Paulo: Vida, 2005. 
HOUSTON, James M. Mentoria Espiritual: O Desafio de Transformar Indivíduos em Pessoas. 
Rio de Janeiro : Textus e Sepal, 2003. 
HURDING, Roger. A árvore da cura. São Paulo: Vida Nova, 2013. 
PINTOR, Jair Alvarez. Em busca de equilíbrio: temas da psicologia pastoral. São Paulo: Fonte 
editorial, 2012. 
 
Módulo 2 
 
Métodos de Estudo para Ensino a Distância 
Instrumentalização e adaptação de métodos e técnicas de estudo individual aplicados ao 
Ensino a Distância.  
 
Bibliografia Básica 
BELLAN, Zezina Soares. Heutagogia: aprender a aprender mais e melhor. Santa Bárbara 
d’Oeste: SOCEP, 2009.  
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2010. 
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KLEIMAN, Angela. Texto e leitor: aspectos cognitivos da leitura. Campinas: Pontes, 2004. 
 
Bibliografia complementar 
BANNEL, Ralph et al. Educação No Século XXI - Cognição, Tecnologias e Aprendizagens. 
Petrópolis: Vozes, 2016.  
BELLAN, Zezina Soares. Andragogia em ação. Santa Bárbara d’Oeste: SOCEP, 2008.  
BELLONI, Maria Luiza. Educação a Distância. Campinas: Autores Associados, 2015.  
JACINTHO, Robinson. SANCHEZ, Sidnei. Educação Teológica: globalização e caminhos no 
Brasil. São Paulo: Saber Criativo, 2018. (Biblioteca Virtual Biblos) 
SILVA, Marco (org.) Educação online. São Paulo: Loyola, 2012. 
 
Produção de texto  
Revisão de aspectos gramaticais usuais da Língua Portuguesa e dos tópicos importantes à 
produção textual: textualidade, tipos de texto, estilo e escrita.   
 
Bibliografia Básica 
ABREU, S.A. Curso de Redação. São Paulo: Ática, 2004. 
CUNHA, C. Gramática do Português Contemporâneo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2007.   
INFANTE, U. Curso de Gramática Aplicada aos Textos. São Paulo: Scipione, 2006.  
 
Bibliografia complementar 
CAMPEDELLI, A.Y. e SOUZA, J. B. Gramática do texto, texto da Gramática. São Paulo: Scipione, 
2002. 
GRANATIC, Branca. Técnicas básicas de redação. São Paulo: Scipione, 2001. 
 
 
História e geografia bíblica 
Estudo do contexto histórico, geográfico e arqueológico do mundo bíblico, desde o 
surgimento das civilizações mesopotâmicas e Egito, passando pelo surgimento, 
desenvolvimento e declínio de Israel e Judá até o império romano. 
 
Bibliografia Básica 
BRIGHT, John. História de Israel. São Paulo, Paulus, 2012. 
DONNER, Herbert. História de Israel e dos povos vizinhos. São Leopoldo: Sinodal, 1997. [vls.1-
2] 
TOGNINI, Enéas. Geografia da terra santa e das terras bíblicas. São Paulo: Hagnos, 2010. 
 
Bibliografia Complementar 
CURRID, John D. Arqueologia nas terras bíblicas. São Paulo: Cultura Cristã, 2003. 
HARRINGTON, Wilfrid. Chaves para a Bíblia. São Paulo: Paulus, 2008. 
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RICHELLE, Matthieu. A Bíblia e a arqueologia. São Paulo: Vida Nova, 2017. 
ROBERTSON, O. Palmer. Terra de Deus. São Paulo: Cultura Cristã, 1998. 
TOGNINI, Enéas. O período interbíblico. São Paulo: Hagnos, 2009. 
 
Hermenêutica bíblica 
Apresentação e aplicação de princípios fundamentais à interpretação bíblica: métodos, 
contexto histórico, gêneros textuais, formas literárias e figuras de linguagem. 
 
Bibliografia Básica 
FEE, G., STUART D. Entendes o que lês. Um guia para entender a Bíblia com o auxílio da exegese 
e da Hermenêutica. São Paulo: Vida Nova, 2013.  
OSBORNE, Grant R. A espiral hermenêutica. São Paulo: Vida Nova, 2009. 
STAM, Juan. Hermenêuticas e Teologias. Campinas: Saber Criativo, 2018. [Biblioteca Digital 
Biblos] 
 
Bibliografia Complementar 
BRAY, Gerald. História da interpretação bíblica. São Paulo: Vida Nova, 2017. 
DYCK, Elmer (ed.). Ouvindo Deus. Uma abordagem multidisciplinar da leitura bíblica. São 
Paulo: Shedd, 2001. 
KAISER Jr., W. C. e SILVA, Moises. Introdução à Hermenêutica Bíblica. São Paulo: Cultura Cristã, 
2009.  
VANHOOZER, Kevin. Há um significado neste texto? Interpretação bíblica: os enfoques 
contemporâneos. São Paulo: Vida, 2005. 
ZUCK, Roy B. A interpretação bíblica. São Paulo: Vida Nova, 2006.  
 
Ciências sociais 
Estudo histórico e temático das ciências sociais, pensamento sociológico e antropológico em 
interface com a Teologia. 
 
Bibliografia Básica 
BERGER, P. Perspectivas sociológicas. Petrópolis: Vozes, 2001. 
NIDA, Eugene. Costumes e culturas. São Paulo: Vida Nova, 2008. 
QUINTANEIRO, Tânia Barbosa et alii. Um toque de clássicos: Durkheim, Marx e Weber. Belo 
Horizonte: UFMG, 2001. 
 
Bibliografia Complementar 
GIDDENS, Anthony. Em defesa da sociologia. São Paulo: UNESP, 2001. 
HIEBERT, Paul G. O evangelho e a diversidade das culturas. São Paulo: Vida Nova, 2005. 
LAKATOS, Eva Maria. Sociologia Geral. São Paulo: Atlas S. A., 1999. 
LIDORIO, Ronaldo. Introdução à antropologia missionária. São Paulo: Vida Nova, 2014. 
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MAY, Tim. Pesquisa social. Porto Alegre; Artmed, 2004. 
 
Teologia pastoral 
Abordagem teológica às práticas ministeriais: o desenvolvimento e manutenção da 
espiritualidade; preparo do ministro e multiplicidade de dons. 
 
Bibliografia Básica 
LIMA, Ricardo Barros. Teologia da pastoral evangélica. São Paulo : Saber Criativo, 2018. 
[Biblioteca Digital Biblos] 
SANCHES JUNIOR, Ailton. Pastoral em Crise. Editora Saber Criativo, São Paulo, 2018. 
[Biblioteca Digital Biblos] 
TRULL, Joe. Ética ministerial. São Paulo: Vida Nova, 2010. 
 
Bibliografia Complementar 
BOMILCAR, Nelson (org.) O melhor da espiritualidade brasileira. São Paulo: Mundo Cristão, 
2005. 
OLIVEIRA, Roseli K. Cuidando de quem cuida. São Leopoldo : EST/Sinodal, 2006. 
PETERSON, Eugene. A vocação espiritual do pastor. São Paulo: Mundo Cristão, 2006. 
ROCCA L. Susana M. Sofrimento, Resiliência e Fé: Implicações para as relações de cuidado. São 
Leopoldo: Sinodal e EST, 2011.  
WONDRACEK, Karin. Caminhos da Graça. Viçosa: Ultimato, 2006.  
 
Módulo 3 
 
Antigo Testamento: Pentateuco e Livros Históricos 
Estudo dos aspectos literários, históricos e temáticos e atualização das pesquisas do 
Pentateuco e dos livros históricos.  
 
Bibliografia Básica 
DILLARD, Raymond B. e LONGMAN III, Tremper. Introdução ao Antigo Testamento.  São Paulo: 
Vida Nova, 2005.   
HILL, Andrew E. e WALTON, J. H. Panorama do Antigo Testamento. São Paulo: Vida, 2006.  
LASOR, William S., Hubbard, David A., Bush, Frederic. Introdução ao Antigo Testamento. São 
Paulo: Vida Nova, 2005. 
 
Bibliografia complementar 
ARCHER, Gleason. Panorama do Antigo Testamento. São Paulo: Vida Nova, 2012. 
DE VAUX, Roland. Instituições de Israel no Antigo Testamento. São Paulo: Vida Nova, 2018. 
SCARDELAI, Donizete. Introdução ao Primeiro Testamento. São Paulo: Paulus, 2007. 
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SCHMIDT, Werner. Introdução ao Antigo Testamento. São Leopoldo: Sinodal, 2009. 
SELLIN, Ernst. FOHRER, Georg. Introdução ao Antigo Testamento. São Paulo: Paulinas, 2012. 
 
Novo Testamento: Evangelhos e Atos dos Apóstolos 
Estudo dos aspectos literários, históricos e temáticos e atualização das pesquisas dos 
Evangelhos e em Atos dos Apóstolos. 
 
Bibliografia Básica 
CARSON, Donald, MORRIS, Leon, MOO, Leon. Introdução ao Novo Testamento. São Paulo: Vida 
Nova, 2008. 
GUNDRY, Robert. Panorama do Novo Testamento. São Paulo: Vida Nova, 2011. 
VIELHAUER, Philipp. História da Literatura Cristã Primitiva. Introdução ao Novo Testamento, 
aos apócrifos e aos pais apostólicos. Santo André: Academia Cristã, 2005.   
 
Bibliografia Complementar 
BLOMBERG, Craig L. Jesus e os evangelhos. São Paulo: Vida Nova, 2009. 
BRUCE, F. F. Merece confiança o Novo Testamento? São Paulo: Vida Nova, 2010. 
HARRINGTON, Wilfrid. Chaves para a Bíblia. São Paulo: Paulus, 2008. 
KOESTENER, Helmut. Introdução ao Novo Testamento. São Paulo: Paulus, 2005. 
TENNEY, Merril. Novo Testamento: sua origem e análise. São Paulo: Shedd Publicações, 2006. 
 
Grego bíblico 
Estudo gramatical e sintático do grego bíblico visando análise de textos do Novo Testamento. 
 
Bibliografia Básica 
LASOR, Willian S. Gramática Sintática do Grego do Novo Testamento. São Paulo: Vida Nova, 
2000.   
MOULTON, Harold K. Léxico grego analítico. São Paulo: Cultura cristã, 2007 
REGA, Lourenço S. BERGMANN, Johannes. Noções do grego bíblico. São Paulo: Vida Nova, 2008. 

Bibliografia Complementar 
BARCLAY, William. Palavras chaves do Novo Testamento. São Paulo: Vida Nova, 2000. 
FRIEBERG, Barbara et all. O Novo Testamento Grego Analítico. São Paulo: Vida Nova, 2006. 
GINGRICH, F Wilbur. Léxico do Novo Testamento grego/português. São Paulo: Vida Nova, 
2009. 
GUSSO, Antônio Renato. Gramática instrumental do grego. São Paulo: Vida Nova, 2010. 
SOARES, Esequias. Gramática prática do grego. São Paulo: Hagnos, 2011. 
 
História da igreja antiga e medieval 
Estudo do desenvolvimento histórico do cristianismo no período de sua formação até o 
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medievo, e de sua influência e relação com a sociedade e cultura nestes períodos (séculos I – 
XV). 
 
Bibliografia Básica 
BETENSON, Henry. Documentos da igreja cristã. São Paulo: ASTE, 1998. 
CAIRNS, Earle C. O Cristianismo através dos Séculos: uma história da Igreja cristã. São  
NICHOLS, Robert Hastings. História da Igreja Cristã. São Paulo: Cultura Cristã, 2008. 
Paulo: Vida Nova, 2009.    
 
Bibliografia Complementar 
FERREIRA, Franklin. A Igreja cristã na história. São Paulo: Vida Nova, 2013. 
GONZALEZ, Justo. História Ilustrada do Cristianismo. São Paulo: Vida Nova, 2011.   
HURLBUT, Jessé Lyman. História da igreja Cristã. Ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Vida, 2008.   
KLEIN, Carlos Jeremias. Curso de História da Igreja. São Paulo: Fonte Editorial, 2007.   
WALKER, Williston. História da Igreja Cristã. São Paulo: ASTE, 2006. 
 
Teologia da missão 
Apresentação das bases bíblicas e teológicas da missão em suas diversas concepções e do 
desenvolvimento histórico dos diferentes paradigmas missiológicos, visando compreender o 
conceito de Missio Dei e suas implicações para a atuação da igreja a partir do desafio de 
construir novos modelos de projetos missionários.    
 
Bibliografia Básica 
BOSCH, David J. Missão Transformadora: mudanças de paradigma na teologia da missão. São 
Leopoldo: Sinodal, 2009. 
PADILHA, C. René. O que é missão integral? Viçosa: Ultimato, 2009. 
SANCHES, Regina Fernandes. Como fazer Teologia da Missão Integral. São Paulo. Garimpo 
Editorial, 2016. [Biblioteca Digital Biblos] 
 
Bibliografia Complementar 
LAUSANNE. Pacto de Lausanne. São Paulo: Biblos, 2019. [Biblioteca Digital Biblos] 
LIDÓRIO, Ronaldo. Antropologia missionária. São Paulo: Vida Nova, 2014.  
QUEIROZ, Edison. A igreja local e missões. São Paulo: Vida Nova, 2009. 
ROCHA, Calvino. Responsabilidade Social da Igreja. Londrina: Descoberta, 2003.  
STOTT, John. Evangelização e Responsabilidade Social; viva a simplicidade. São Paulo: Belo 
Horizonte - Editora ABU: Visão Mundial, 2004.   
 
Módulo 4 
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Antigo Testamento: Livros Poéticos, Sapienciais e Proféticos 
Estudo dos aspectos literários, históricos e temáticos e atualização das pesquisas da literatura 
profética, poética e sapiencial. 
 
Bibliografia Básica 
DILLARD, Raymond B. e LONGMAN III, Tremper. Introdução ao Antigo Testamento.  São Paulo: 
Vida Nova, 2005.   
HILL, Andrew E. e WALTON, J. H. Panorama do Antigo Testamento. São Paulo: Vida, 2006.  
LASOR, William S., Hubbard, David A., Bush, Frederic. Introdução ao Antigo Testamento. São 
Paulo: Vida Nova, 2005. 
 
 
Bibliografia complementar 
ARCHER, Gleason. Panorama do Antigo Testamento. São Paulo: Vida Nova, 2012. 
DE VAUX, Roland. Instituições de Israel no Antigo Testamento. São Paulo: Vida Nova, 2018. 
SCARDELAI, Donizete. Introdução ao Primeiro Testamento. São Paulo: Paulus, 2007. 
SCHMIDT, Werner. Introdução ao Antigo Testamento. São Leopoldo: Sinodal, 2009. 
SELLIN, Ernst. FOHRER, Georg. Introdução ao Antigo Testamento. São Paulo: Paulinas, 2012. 
 
Novo Testamento: Cartas e Apocalipse 
Estudo dos aspectos literários, históricos e temáticos e atualização das pesquisas nas cartas e 
Apocalipse. 
 
Bibliografia Básica 
CARSON, Donald, MORRIS, Leon, MOO, Leon. Introdução ao Novo Testamento. São Paulo: Vida 
Nova, 2008. 
GUNDRY, Robert. Panorama do Novo Testamento. São Paulo: Vida Nova, 2011. 
VIELHAUER, Philipp. História da Literatura Cristã Primitiva. Introdução ao Novo Testamento, 
aos apócrifos e aos pais apostólicos. Santo André: Academia Cristã, 2005.   
 
Bibliografia Complementar 
BRUCE, F. F. Merece confiança o Novo Testamento? São Paulo: Vida Nova, 2010. 
HARRINGTON, Wilfrid. Chaves para a Bíblia. São Paulo: Paulus, 2008. 
KOESTENER, Helmut. Introdução ao Novo Testamento. São Paulo: Paulus, 2005. 
SCHNELLE, Udo. Paulo: Vida e Pensamento. São Paulo: Paulus, 2010. 
TENNEY, Merril. Novo Testamento: sua origem e análise. São Paulo: Shedd Publicações, 2006. 
 
Hebraico bíblico 
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Estudo gramatical e sintático do hebraico bíblico visando análise de textos do Antigo 
Testamento. 
 
Bibliografia Básica 
GUSSO, Antonio Renato. Gramática Instrumental do Hebraico passo a passo. São Paulo: 
Edições Vida Nova, 2008.  
KELLEY, Page H. Hebraico Bíblico – Uma Gramática Introdutória. São Leopoldo: Sinodal, 2003.    
MENDES, Paulo. Noções de hebraico bíblico.  São Paulo: Vida Nova, 2008. 
 
Bibliografia Complementar 
DAVIDSON, Benjamin. Léxico analítico Hebraico e caldaico. São Paulo: Vida Nova, 2018. 
HOLLADAY, William L. Léxico Hebraico e Aramaico do Antigo Testamento. São Paulo: Vida 
Nova, 2010.   
LAMBDIN, Thomas. Gramática do Hebraico Bíblico. São Paulo: Paulus, 2003. 
ROSS, Allen P. Gramática do hebraico bíblico São Paulo: Vida, 2008  
WALTKE, Bruce. Introdução à sintaxe do Hebraico Bíblico. São Paulo: Cultura Cristã, 2006. 
 
História da igreja moderna e contemporânea 
Estudo do desenvolvimento históricos do cristianismo nos períodos moderno e 
contemporâneo, e de sua influência e relação com a sociedade e cultura (sécs. XVI - XXI). 
 
Bibliografia Básica 
BETENSON, Henry. Documentos da igreja cristã. São Paulo: ASTE, 1998. 
CAIRNS, Earle C. O Cristianismo através dos Séculos: uma história da Igreja cristã. São  
NICHOLS, Robert Hastings. História da Igreja Cristã. São Paulo: Cultura Cristã, 2008. 
Paulo: Vida Nova, 2009.    
 
Bibliografia Complementar 
ALENCAR, Gedeon Freire de. Matriz Pentecostal Brasileira. São Paulo: Recriar, 2019. 
[Biblioteca Digital Biblos] 
HURLBUT, Jessé Lyman. História da igreja Cristã. Ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Vida, 2008.   
NICHOLS, Robert Hastings. História da Igreja Cristã. São Paulo: Cultura Cristã, 2008. 
SANCHES, Sidney, CARVALHO Luis Fernando de. Reforma Radical: Thomas Muntzer e os 
Anabatistas. Campinas: Saber Criativo: 2019. [Biblioteca Digital Biblos] 
WALKER, Williston. História da Igreja Cristã. São Paulo: ASTE, 2006. 
 
Educação cristã 
Estudo das bases bíblicas, históricas e metodológicas da educação cristã, sua aplicação nas 
diferentes faixas etárias e desafios contemporâneos. 
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Bibliografia Básica 
MOLOCHENCO, Madalena de Oliveira. Curso Vida Nova de Teologia Básica: Educação cristã. 
São Paulo: Vida Nova, 2007. 
RICHARDS, Lawrence O. Teologia da educação cristã. São Paulo: Vida Nova, 2008. 
ZABATIERO, Júlio. Renovando a Educação Cristã na Igreja Local. São Paulo, Campinas. Editora 
Saber Criativo, 2019. [Biblioteca Digital Biblos] 
 
Bibliografia Complementar 
FERNANDES, Regina. Recriando a Escola Bíblica Dominical. Campinas, São Paulo. Editora Saber 
Criativo, 2018. [Biblioteca Digital Biblos] 
LEFEVER, Marlene D. Métodos criativos de ensino. Rio de Janeiro: CPAD, 2006. 
PAZMIÑO, Robert W. Temas Fundamentais da Educação Cristã. São Paulo: Cultura Cristã, 
2008.  
RESENDE, Adriana Torquarto. Educação Cristã Criativa. Campinas, São Paulo. Editora Saber 
Criativo, 2019. [Biblioteca Digital Biblos] 
TULER, Marcos. Ensino participativo na escola dominical. Rio de Janeiro: CPAD, 2005.  
 
Módulo 5 
 
Exegese do Novo Testamento 
Apresentação e aplicação de métodos exegéticos utilizando-se do conhecimento instrumental 
do grego bíblico para análise de textos do Novo Testamento. 
 
Bibliografia Básica 
GRASSMICK, John D. Exegese do Novo Testamento. São Paulo: Cultura Cristã, 2009. 
OSBORNE, Grant R. A espiral hermenêutica. São Paulo: Vida Nova, 2009. 
WEGNER, Uwe. Exegese do Novo Testamento. São Paulo: São Leopoldo : Paulus : Sinodal, 
2007.  
 
Bibliografia Complementar 
FRIEBERG, Barbara et all. O Novo Testamento Grego Analítico. São Paulo: Vida Nova, 2006. 
KAISER Jr., W. C. e SILVA, Moises. Introdução à Hermenêutica Bíblica. São Paulo: Cultura Cristã, 
2009.  
MOULTON, Harold K. Léxico grego analítico. São Paulo: Cultura cristã, 2007 
PINTO, Carlos Osvaldo Cardoso. Fundamentos para exegese do Novo Testamento. São Paulo: 
Vida Nova, 2002. 
ZUCK, Roy B. A interpretação bíblica. São Paulo: Vida Nova, 2006.  
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Teologia Sistemática: Trindade, Cristologia e Pneumatologia 
Estudo sistemático da Revelação, Teologia, Trindade, Cristologia e Pneumatologia como 
formulado na tradição cristã a partir das Escrituras. 
 
Bibliografia Básica 
ERICKSON, Millard J. Introdução à teologia sistemática. São Paulo: Vida Nova, 2008. 
FERREIRA, Franklin e MYATT, Alan. Teologia Sistemática: uma análise histórica, bíblica e 
apologética para o contexto atual. São Paulo: Vida Nova, 2007.  
McGRATH, Alister. Teologia sistemática, histórica e filosófica: Uma introdução à teologia 
cristã. São Paulo: Shedd Publicações, 2005.  
 
 
Bibliografia complementar 
ALBANO, Fernando. A ação do Espírito no mundo. São Paulo: Recriar, 2019. [Biblioteca Digital 
Biblos] 
GRUDEM, Wayne. Teologia sistemática. São Paulo: Vida Nova, 2011.  
HORTON, Michael. Doutrinas da Fé Cristã. São Paulo: Cultura Cristã, 2016. 
SANCHES, Sidney. Cristologia da Missão Integral. São Paulo: Garimpo, 2017. [Biblioteca Digital 
Biblos] 
VELIQ, Fabrício. A Pneumatologia Hermenêutica de Moltmann. São Paulo: Biblos, 2017. 
[Biblioteca Digital Biblos] 
 
Teologia do Antigo Testamento: Pentateuco e Livros Históricos 
Estudo dos aspectos teológicos do Pentateuco e dos livros históricos destacando sua 
contribuição para o pensamento cristão. 
 
Bibliografia Básica 
EICHRODT, Walter. Teologia do Antigo Testamento. São Paulo: Hagnos, 2004.   
MERRILL, Eugene H. Teologia do Antigo Testamento. São Paulo: Shedd Publicações, 2009.   
SMITH, Ralph. Teologia do Antigo Testamento: história, método e mensagem. São Paulo: Vida 
Nova, 2001.   
 
Bibliografia complementar 
GRONINGEN, Gerard van. O progresso da revelação no Antigo Testamento. São Paulo Cultura 
Cristã  2006. 
KAISER JR., Walter C. O plano da promessa de Deus. São Paulo: Vida Nova, 2011. 
KAISER JR., Walter C. Teologia do Antigo Testamento. São Paulo: Vida Nova, 2007. 
VON RAD, Gerhard. Teologia do Antigo Testamento. São Paulo: ASTE, 2006. 
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WESTERMANN, Claus. Os fundamentos da Teologia do Antigo Testamento. Santo André: 
Academia Cristã, 2005. 
 
Teologia do Novo Testamento: Evangelhos e Atos dos Apóstolos 
Estudo dos aspectos teológicos dos Evangelhos e Atos dos Apóstolos destacando sua 
contribuição para o pensamento cristão. 
 
Bibliografia Básica 
MARSHALL, I. Howard. Teologia do Novo Testamento. Diversos Testemunhos um só Evangelho. 
São Paulo: Vida Nova, 2007.  
MORRIS, Leon. Teologia do Novo Testamento. São Paulo: Vida Nova, 2003. 
THIELMAN, Frank. Teologia do Novo Testamento. São Paulo: Shedd Publicações, 2007. 
 
Bibliografia complementar 
BLOMBERG, Craig. Jesus e os Evangelhos. São Paulo: Vida Nova, 2009. 
BOCK, Darrel. Jesus segundo as Escrituras. São Paulo: Shedd Publicações, 2006. 
JEREMIAS, Joachim. Teologia do Novo Testamento. São Paulo: Paulus, 2004. 
LADD, George E. Teologia do Novo Testamento. São Paulo: Hagnos, 2009. 
STEIN, Robert. A pessoa de Cristo. São Paulo: Vida, 2006. 
 
 
Homilética 
Apresentação da Homilética como Teologia prática, das bases bíblicas e teológicas da 
comunicação e exposição das Escrituras, técnicas de comunicação visando o desenvolvimento 
e aperfeiçoamento na análise, produção e comunicação de sermões. 
 
Bibliografia básica 
BROADUS, John A. Sobre a Preparação e a Entrega de Sermões. São Paulo: Hagnos, 2009. 
LARSEN, David L. Anatomia da Pregação. São Paulo: Vida, 2009.  
ROBINSON, Haddon W. Pregação Bíblica: O desenvolvimento e a entrega de sermões 
expositivos. São Paulo: Shedd Publicações, 2003. 
 
Bibliografia complementar 
ABREU, Antônio Suárez. A Arte de Argumentar – Gerenciando Razão e Emoção. Cotia : Ateliê 
Editorial, 2005.   
KOESSLER, John (Ed.). Manual de Pregação. São Paulo: Vida Nova, 2010.  
RAMESH, Richard. Homilética. São Paulo: Vida Nova, 2005. 
STOTT, John. Eu Creio na Pregação. São Paulo: Vida, 2003.  
STOTT, John. O Perfil do Pregador. São Paulo: Vida Nova, 2007.  
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Módulo 6 
 
Exegese do Antigo Testamento 
Apresentação e aplicação de métodos exegéticos utilizando-se do conhecimento instrumental 
do hebraico bíblico para análise de textos do Antigo Testamento. 
 
Bibliografia Básica 
KAISER Jr., W. C. e SILVA, Moises. Introdução à Hermenêutica Bíblica. São Paulo: Cultura Cristã, 
2009.  
OSBORNE, Grant R. A espiral hermenêutica. São Paulo: Vida Nova, 2009. 
ZUCK, Roy B. A interpretação bíblica. São Paulo: Vida Nova, 2006. 
 
Bibliografia Complementar 
DAVIDSON, Benjamin. Léxico analítico Hebraico e caldaico. São Paulo: Vida Nova, 2018. 
HARRIS, R. Laird e outros. Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento  
PINTO, Carlos Osvaldo. Fundamentos para exegese do Antigo Testamento. São Paulo: Vida 
Nova, 2013. 
São Paulo: Vida Nova, 2008.  
WALTKE, Bruce K. O’CONNOR, M. Introdução à sintaxe do Hebraico Bíblico. São Paulo: Cultura 
Cristã, 2006. 
WEIL, G. E. et al. Biblia Hebraica Stuttgartensia. Barueri: Stuttgart: Sociedade Bíblica do Brasil: 
Deutsche Bibelstiftung, 1997. 
 
Teologia Sistemática: Antropologia, Hamartiologia, Soteriologia, Eclesiologia e Escatologia 
Estudo sistemático da Antropologia Teológica, Hamartiologia e Soteriologia, Angelologia e 
Demonologia, Eclesiologia e Escatologia como formulado na tradição cristã a partir das 
Escrituras. 
 
Bibliografia Básica 
ERICKSON, Millard J. Introdução à teologia sistemática. São Paulo: Vida Nova, 2008. 
FERREIRA, Franklin e MYATT, Alan. Teologia Sistemática: uma análise histórica, bíblica e 
apologética para o contexto atual. São Paulo: Vida Nova, 2007.  
McGRATH, Alister. Teologia sistemática, histórica e filosófica: Uma introdução à teologia 
cristã. São Paulo: Shedd Publicações, 2005.  
 
Bibliografia complementar 
AULÉN, Gusfaf. A Fé Cristã. São Paulo: ASTE, 2002. 
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FERNANDES, Regina. Teologia da igreja. Campinas: Saber Criativo, 2018. [Biblioteca Digital 
Biblos] 
GRUDEM, Wayne. Teologia sistemática. São Paulo: Vida Nova, 2011.  
HORTON, Michael. Doutrinas da Fé Cristã. São Paulo: Cultura Cristã, 2016. 
PANNENBERG, Wolfhart. Teologia Sistemática. São Paulo: Paulus, 2009. vls.1-3. 
 
Teologia do Antigo Testamento: Livros Poéticos, Sapienciais e Proféticos 
Estudo dos aspectos teológicos da literatura profética, poética e sapiencial destacando sua 
contribuição para o pensamento cristão. 
 
Bibliografia Básica 
EICHRODT, Walter. Teologia do Antigo Testamento. São Paulo: Hagnos, 2004.   
MERRILL, Eugene H. Teologia do Antigo Testamento. São Paulo: Shedd Publicações, 2009.   
SMITH, Ralph. Teologia do Antigo Testamento: história, método e mensagem. São Paulo: Vida 
Nova, 2001.   
 
Bibliografia complementar 
GRONINGEN, Gerard van. O progresso da revelação no Antigo Testamento. São Paulo Cultura 
Cristã  2006. 
KAISER JR., Walter C. O plano da promessa de Deus. São Paulo: Vida Nova, 2011. 
KAISER JR., Walter C. Teologia do Antigo Testamento. São Paulo: Vida Nova, 2007. 
VON RAD, Gerhard. Teologia do Antigo Testamento. São Paulo: ASTE, 2006. 
WESTERMANN, Claus. Os fundamentos da Teologia do Antigo Testamento. Santo André: 
Academia Cristã, 2005. 
 
Teologia do Novo Testamento: Cartas e Apocalipse 
Estudo dos aspectos teológicos das cartas e do Apocalipse destacando sua contribuição para 
o pensamento cristão. 
 
Bibliografia Básica 
MARSHALL, I. Howard. Teologia do Novo Testamento. Diversos Testemunhos um só Evangelho. 
São Paulo: Vida Nova, 2007.  
MORRIS, Leon. Teologia do Novo Testamento. São Paulo: Vida Nova, 2003. 
THIELMAN, Frank. Teologia do Novo Testamento. São Paulo: Shedd Publicações, 2007. 
 
Bibliografia complementar 
DUNN, James D. G. A Teologia do Apóstolo Paulo. São Paulo: Paulus, 2003. 
HAWTHORNE, G. F. (et. al. orgs.). Dicionário de Paulo e suas cartas. São Paulo: Vida 
Nova/Paulus/Loyola, 2008.   
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LADD, George E. Teologia do Novo Testamento. São Paulo: Hagnos, 2009. 
MACHADO, Jonas. O Misticismo Apocalíptico do Apóstolo Paulo. São Paulo: Paulus, 2009. 
SCHNELLE, Udo. Paulo, vida e pensamento. São Paulo/Santo André: Paulus/Academia Cristã, 
2010.  
 
Aconselhamento 
Apresentação do Aconselhamento como Teologia prática, das bases bíblicas, teológicas, 
psicológicas e comunicativas do aconselhamento. Compreensão dos papeis do conselheiro e 
do aconselhando. Estudo de teorias, métodos e técnicas do aconselhamento visando à 
aplicação no ministério cristão. 
 
Bibliografia básica 
COLLINS, Gary R. Aconselhamento Cristão: Edição Século 21. São Paulo: Vida Nova, 2004. 
FRIESEN, Albert. Cuidando do Ser: Treinamento em Aconselhamento Pastoral. Curitiba: 
Esperança, 2000.  
MOLOCHENCO, Silas. Aconselhamento. São Paulo: Vida Nova, 2008.  
 
Bibliografia complementar  
BENJAMIN, Alfred. A Entrevista de Ajuda. 6a. Ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008.   
CRABB, Larry. Como Compreender as Pessoas: Fundamentos Bíblicos e Psicológicos para 
Desenvolver Relacionamentos Saudáveis. São Paulo: Vida, 2001. 
GRÜN, Anselm. O que nos adoece e o que nos torna sadios. Aparecida: Ideias e letras, 2011. 
MALDONADO, Jorge E. Crises e Perdas na Família: Consolando os que Sofrem. Viçosa: 
Ultimato, 2005.  
RODRIGUES, Rafael Souza. O cuidado de pessoas enfermas: a capelania hospitalar em 
perspectiva integral. Campinas: Saber Criativo, 2018. [Biblioteca Digital Biblos] 
 
Módulo 7 
 
Liderança e projetos eclesiásticos 
Apresentação de fundamentos, perfis, princípios e técnicas de liderança, empreendedorismo 
e desenvolvimento de projetos que atendam às necessidades atuais da sociedade e suas 
organizações. 
 
Bibliografia básica 
CAMPANHÃ, Josué. Luz! Plano! Ação. São Paulo: Hagnos, 2010.   
ERWIN, Gayle D. O Estilo de Jesus: Lições práticas da sua vida e ministério. São Paulo: SHEDD 
Publicações, 2005.  
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SHEDD, Russell P. O líder que Deus usa. Resgatando a Liderança Bíblica para a Igreja no Novo 
Milênio. São Paulo: Vida Nova, 2000.  
 
Bibliografia complementar 
HYBELS, Bill. A Revolução no Voluntariado. São Paulo: Mundo Cristão, 2005.  
HYBELS, Bill. Liderança Corajosa. São Paulo: Fortaleza – Vida/Eklesia, 2002.  
KERNBERG, Otto F. Ideologia, conflito e liderança em grupos organizacionais. Porto alegre: 
Artes Médicas, 2000.  
MAXWELL, John. C. As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança. São Paulo: Mundo Cristão, 2007.  
THRALL, Bill. A Escalada de um Líder. São Paulo: Mundo Cristão, 2005.  
 
História da Teologia 
Estudo panorâmico do desenvolvimento histórico do pensamento cristão por meio de suas 
vertentes, representantes e temas principais e da leitura de fontes primárias. 
 
Bibliografia Básica 
HAGGLUND, Bengt. História da Teologia. Porto Alegre: Concórdia, 1999. 
MCGRATH, Alister E. Teologia sistemática, histórica e filosófica. São Paulo: Vida Nova, 2008.  
TILLICH, Paul. História do Pensamento Cristão. São Paulo: ASTE, 2007. 
 
Bibliografia Complementar 
DIDAQUÊ. Didaquê. São Paulo: Biblos, 2019. [Biblioteca Digital Biblos] 
GEORGE, Timoty. Teologia dos Reformadores. São Paulo: Vida Nova, 2007. 
KELLY, John Norman Davidson. Patrística: Origem e desenvolvimento das doutrinas centrais 
da fé cristã. São Paulo: Vida Nova, 2009 
LUTERO, Martinho. 95 teses de Lutero. São Paulo: Biblos, 2019. [Biblioteca Digital Biblos] 
TRENTO. Concílio de Trento. São Paulo: Biblos, 2019. [Biblioteca Digital Biblos] 
 
Cristianismo e Religiões Mundiais 
Apresentação sintética das diferentes cosmovisões, identidades, crenças e tendências 
religiosas no mundo contemporâneo e as possibilidades e limites de diálogos entre as religiões 
a partir de uma cosmovisão cristã. 
 
Bibliografia Básica 
ALENCAR, Gedeon Freire de. Ecumenismos e pentecostalismos. São Paulo: São Paulo: Recriar, 
2018. [Biblioteca Digital Biblos] 
SANCHES, Elissa Gabriela. Laicidade, igreja e Teologia Pública. São Paulo: Biblos, 2019. 
[Biblioteca Digital Biblos] 
TERRIN, Aldo Natale. Introdução ao estudo comparado das religiões. São Paulo: Paulinas, 
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2003.   
 
Bibliografia Complementar 
CROATTO, José Severino. As linguagens da experiência religiosa – uma introdução à 
fenomenologia religiosa. São Paulo: Paulinas, 2001. 
KLIKSBERG, Bernardo. O impacto das religiões sobre a agenda social atual. UNESCO, 2005. 
[Biblioteca Digital Biblos] 
SANCHEZ, Sidney. Filosofia da Religião. Campinas: Saber Criativo, 2018. [Biblioteca Digital 
Biblos] 
SIRE, James W. O universo ao lado. São Paulo: Hagnos, 2009. 
SOUZA, Beatriz Muniz de & Sã Martino, Luís Mauro (orgs.). Sociologia da religião e mudança 
social – católicos, protestantes e novos movimentos religiosos no Brasil.  São Paulo: Paulus, 
2004. 
 
Ética 
Estudo da ética bíblica, teológica e éticas contemporâneas aplicado aos desafios da sociedade 
atual nos campos da bioética, sexualidade, questões sociais, de gênero, raciais, políticas, 
culturais e religiosas. 
 
Bibliografia Básica 
GEISLER, Norman L. Ética cristã: opções e questões contemporâneas. São Paulo: Vida Nova, 
2010. 
MEILAENDER, Gilbert.  Bioética - um guia para os cristãos.  São Paulo: Vida Nova, 2009. 
SANCHES, Sidney. Ética. Campinas: Saber Criativo, 2018. [Biblioteca Digital Biblos] 
 
Bibliografia complementar 
FROMKE, DeVern F. O supremo propósito. Belo Horizonte: Tesouro Aberto, 2008.  
GRENZ, Stanley. A busca da moral: fundamentos da ética cristã. São Paulo: Vida, 2006. 
PALLISTER, Alan. Ética cristã hoje: vivendo um cristianismo coerente em uma sociedade em 
mudança rápida. São Paulo: Shedd Publicações, 2005.  
TRULL, Joe. Ética ministerial. São Paulo: Vida Nova, 2010. 
WONDRACEK, Karin Hellen Kepler, HOCH, Lothar Carlos. Bioética: avanços e dilemas numa 
ótica interdisciplinar. São Leopoldo: Sinodal, 2006. 
 
Laboratório de Teologia (eletivo)  
Laboratório eletivo de pesquisa, práticas e projetos nas áreas de Teologia Prática, Teologia 
Bíblica e Teologia Histórico-sistemática, visando a contribuição e integração das diferentes 
áreas da Teologia.  
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Bibliografia Básica 
Não se aplica 
Bibliografia Complementar 
Não se aplica 
 
Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) 
Estudo introdutório à Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), destacando história, legislação 
sobre inclusão, sinais e comunicação com surdos e ética do intérprete.  
 
Bibliografia Básica 
KOJIMA, Catarina Kiguti, SEGALA, Sueli Ramalho. Dicionário Língua de Sinais. São Paulo: Escala, 
2008. 
LESSER, Vanessa Santos Alves de Sousa; MANHÃES, Marília Moraes. O Clamor do silêncio. Rio 
de Janeiro: JMN-CBB. 
SÁ, Nídia Regina Limeira de. Educação de surdos. Niterói: Editora da Universidade Federal 
Fluminense, 1999. 
 
Bibliografia Complementar 
BLACKABY, Henry T. Conhecendo a Deus e fazendo sua vontade (para surdo). São Paulo: Rio 
de Janeiro: LifeWay: Junta de Missões Nacionais-CBB, 2005. 
DICIONÁRIO. Enciclopédico Ilustrado Trilíngue da Língua de Sinais Brasileira. São Paulo: 
EDUSP, 2001. V.1-2 
SÁ, Nídia Regina Limeira de. Cultura, poder e educação de surdos. São Paulo: Paulinas, 2006. 
SACKS, Oliver. Vendo vozes. São Paulo: Cia das Letras, 2002. 
CNBB. Pastoral dos surdos rompe desafios e abraça os sinais do reino na Igreja do Brasil. São 
Paulo: Paulinas, 2006. 
 
 
Módulo 8 
 
Prática pastoral, eclesiástica e denominacional  
Estudo de princípios, práticas e técnicas de organização e gestão da igreja e demais órgãos 
denominacionais a partir da identidade batista, visando a compreensão histórico-crítica de 
sua identidade e práticas e a cooperação entre igreja local e órgãos denominacionais. 
 
Bibliografia básica 
BELO DE AZEVEDO, Israel. A celebração do indivíduo.  São Paulo: Vida Nova, 2004. 
CAMPANHÃ, Josué. Luz, plano e ação. São Paulo: Hagnos, 2010. 
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ROMÃO, Valdo e OLIVEIRA, Aristeu. Manual do Terceiro Setor e Instituições Religiosas. 2ª 
Edição. São Paulo: Atlas, 2011. 
 
Bibliografia complementar 
BERKEY, Edward B. Manual do Pastor e Líder: Ferramentas para o Ministério. São Paulo: 
Shedd, 2003.  
FINZEL, Hans. Dez erros que um líder não pode cometer. São Paulo: Vida Nova, 2003.  
KERNBERG, Otto F. Ideologia, conflito e liderança em grupos organizacionais. Porto alegre: 
Artes Médicas, 2000.  
KILINSKI, Kenneth K. e Wofford, Jerry C. Organização e Liderança na Igreja Local. São Paulo: 
Vida Nova, 1991. 
MAXWELL, John C. As 17 incontestáveis leis do trabalho em equipe. Rio de Janeiro: Thomas 
Nelson, 2008. 
 
 
Estudos da humanidade e seu ambiente 
Estudo das relações étnico-raciais incluindo as matrizes africanas, indígenas e colonialistas, 
dos direitos humanos e da educação ambiental a partir de abordagem interdisciplinar em 
diálogo com a Teologia. 
 
Bibliografia Básica 
BAPTISTA, Francisco LIamosas. Educação Ambiental e TeoEcologia. Campinas, São Paulo. 
Saber Criativo, 2018. [Biblioteca Digital Biblos] 
RIBEIRO, Darcy.  O povo brasileiro: a formação e o sentido Brasil. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2010.  
SOUZA, Luis Fernando de Carvalho. Teologia e pastoral em Direitos Humanos. Campinas: Saber 
Criativo, 2018. [Biblioteca Digital Biblos] 
 
Bibliografia complementar 
COSTA, Renato de Lima da. A espiritualidade do Consumo e o consumo da espiritualidade. São 
Paulo: Recriar, 2018. [Biblioteca Digital Biblos] 
KERBER, Guillermo. O ecológico e a Teologia Latino-americana. Porto Alegre: Sulina, 2006. 
LAGES, Brayan de Souza. Laicidade à brasileira: o monopólio religioso no militarismo brasileiro. 
São Paulo: Recriar, 2018. [Biblioteca Digital Biblos] 
ONU. Declaração Universal dos Direitos Humanos. 1948. Disponível em: 
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Declara%C3%A7%C3%A3o-Universal-dos-
Direitos-Humanos/declaracao-universal-dos-direitos-humanos.html. 
SANCHES, Sidney. A experiência de Deus hoje. Campinas: Saber Criativo, 2018. [Biblioteca 
Digital Biblos] 
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Estudos interdisciplinares da religião 
Abordagem multidisciplinar à religião a partir das contribuições da filosofia, sociologia, 
antropologia, fenomenologia e psicologia e as interfaces com a Teologia. 
 
Bibliografia Básica 
ALVES, Rubem. O que é religião. São Paulo: Loyola, 2003. 
SANCHEZ, Sidney. Filosofia da Religião. Campinas: Saber Criativo, 2018. [Biblioteca Digital 
Biblos] 
TERRIN, Aldo Natale. Introdução ao estudo comparado das religiões. São Paulo: Paulinas, 
2003.   
 
Bibliografia complementar 
BELLO, Ângela Ales. Culturas e religiões – uma leitura fenomenológica. Bauru: EDUSC, 1998.  
CROATTO, José Severino. As linguagens da experiência religiosa – uma introdução à 
fenomenologia religiosa. São Paulo: Paulinas, 2001.  
SOUZA, Beatriz Muniz de & Sã Martino, Luís Mauro (orgs.). Sociologia da religião e mudança 
social – católicos, protestantes e novos movimentos religiosos no Brasil.  São Paulo: Paulus, 
2004. 
TEIXEIRA, Faustino (org). Sociologia da Religião – enfoques teóricos. Petrópolis: Vozes, 2003.  
VITSIL, Marcos Felipe. Antropologia do êxtase religioso. São Paulo: Recriar, 2019. [Biblioteca 
Digital Biblos] 
 
Realidade brasileira 
Discussão de temas atuais da realidade social, política, religiosa e cultural brasileira, a fim de 
desenvolver uma visão crítica desta realidade e sua relação com a igreja. 
 
Bibliografia básica 
COUTO José Geraldo (org). Quatro autores em busca do Brasil. Rio de Janeiro: Rocco, 2000. 
OLIVEIRA, Marcos Davi de. Caminhos de uma favela: fé e transformação social. São Paulo: 
Recriar, 2019. [Biblioteca Digital Biblos] 
RIBEIRO, Darcy.  O povo brasileiro: a formação e o sentido Brasil. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2010.  
 
Bibliografia complementar 
ALENCAR, Gedeon Freire de. Ecumenismos e pentecostalismos. São Paulo: São Paulo: Recriar, 
2018. [Biblioteca Digital Biblos] 
COSTA, Renato de Lima. A Espiritualidade do Consumo e o Consumo da Espiritualidade: Um 
Estudo a Partir de Giles Lipovetsky. São Paulo. Editora Recriar,2018. [Biblioteca Digital Biblos] 
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MATTOS, Thiago Schellin de. Pentecostalismo e periferia. Campinas: Saber Criativo, 2018. 
[Biblioteca Digital Biblos] 
RICCIARDI, Matteo. Culto à Brasileira. Campinas: Saber Criativo, 2019. [Biblioteca Digital 
Biblos] 
SANCHES, Elissa Gabriela. FERNANDES, Regina. Laicidade, igreja e Teologia Pública. São Paulo: 
Biblos, 2019. [Biblioteca Digital Biblos] 
 
Laboratório de TCC 
Laboratório de ideias visando apresentação, discussão, construção dos projetos para 
trabalhos de conclusão de curso de forma coletiva e colaborativa. 
 
Bibliografia Básica 
Não se aplica 
Bibliografia Complementar 
Não se aplica 
 

 Diretrizes para ensino de Educação das Relações Étnico-Raciais, Direitos 

Humanos, Educação Ambiental, Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena, Língua 

Brasileira de Sinais (LIBRAS) e mecanismos de familiarização com a modalidade a 

distância. 

Os temas de Educação das Relações Étnico-Raciais, Direitos Humanos, Educação Ambiental, 

Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena são projetados transversalmente no curso, a partir 

de discussões interdisciplinares e os conteúdos são desenvolvidos nas unidades curriculares 

Realidade Brasileira, Estudos Inter-religiosos, Estudos Interdisciplinares da Religião e Estudos 

da Humanidade e seu ambiente.  

A unidade curricular Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) é eletiva na matriz curricular 

considerando-se a necessidade do ministro religioso ser despertado para a necessidade de 

promover acesso e acolhimento aos surdos nas comunidades religiosas e afins. O aluno 

poderá cursar LIBRAS ou um dos Laboratórios eletivos no Módulo 7. 

Como mecanismo de familiarização da modalidade a distância, o aluno cursará duas unidades 

curriculares voltadas à modalidade, nos dois primeiros módulos do curso. Na unidade 

curricular “Ambientação em Ensino a Distância” o aluno será introduzido aos conceitos 

principais do EaD, das habilidades necessárias para a modalidade, e do funcionamento do 
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Ambiente Virtual de Aprendizagem. Na unidade curricular “Método de Estudos para Ensino a 

Distância” o aluno aprofundará os métodos e técnicas de estudo que poderão fomentar uma 

experiência de aprendizagem eficaz.  

 Diretrizes sobre Laboratório de TCC e Laboratório de Teologia Eletivo  

O Laboratório de Teologia Eletivo e o Laboratório de TCC são unidades laboratoriais 

interdisciplinares com funcionamento equivalente às unidades curriculares eletivas, exigidas 

nas Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Teologia e visam consolidar o aspecto 

interdisciplinar e o desenvolvimento da pesquisa no curso, apresentando-se como inovação.  

A opção por ofertar as eletivas em formato laboratorial se dá diante da mudança da dinâmica 

da formação graduada no perfil do Ensino Superior. Hoje a graduação deixou de ser o último 

estágio de formação profissional, abrindo portas para formações específicas em Pós-

graduação lato e stricto sensu. Diante dessa mudança de perfil, a formação específica 

representada pelas unidades curriculares eletivas cede espaço para especializações em Pós-

graduações lato sensu. Por isso, optou-se em ofertar as unidades curriculares eletivas por 

meio do Laboratório de Teologia Eletivo e Laboratório de TCC, que passam a ser explicitadas. 

Laboratório de Teologia Eletivo são unidades curriculares ofertadas como projetos de 

pesquisa e prática de temas de interesse nas três grandes áreas da Teologia: Teologia Prática, 

Teologia Bíblica e Teologia Histórico-Sistemática. Em cada edição, três professores, um de 

cada área, desenvolverão projetos de pesquisa ou prática, com duração de um semestre, aos 

quais o aluno se agregará a partir de sua afinidade de atuação, equivalendo, assim, às 

unidades curriculares eletivas. No caso de projetos de prática, a unidade curricular não será 

computada como horas de estágio ou atividades complementares, uma vez que constitui 

unidade curricular com carga horária própria de 60 horas. 

Como opção ao Laboratório de Teologia Eletivo, o aluno poderá cursar também a unidade 

curricular de LIBRAS, que visará conectar os conhecimentos específicos da Língua Brasileira de 

Sinais, com problemas sociais relacionados à inclusão do surdo nas comunidades religiosas, 

questões éticas do intérprete de LIBRAS, e questões teológicas implicadas no processo de 

tradução/interpretação de conteúdos de Teologia para LIBRAS. 
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O Laboratório de TCC apresenta-se como unidade curricular interdisciplinar de laboratório de 

constituição de conhecimento teórico e aplicado, visando apresentação, discussão e 

desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso de forma coletiva e colaborativa entre os 

alunos, compreendo o papel comunitário na elaboração teológica e no processo ensino-

aprendizagem. O Laboratório de TCC não substitui o processo de orientação com professor 

designado, que ocorrerá a partir do 6 módulo curricular e, portanto, não integra as 100 horas 

do TCC, constituindo unidade curricular própria de 60 horas. A depender dos temas dos TCC’s, 

serão formados diversos grupos de Laboratório de TCC. 

 

 Estágio supervisionado 

O estágio supervisionado é um período de estudos e aplicação prática, que tem a finalidade 

de colocar o aluno em contato com situações que o aproximem da realidade do. 

São objetivos do Estágio Supervisionado: 

• Aplicar na prática os conhecimentos teóricos aprendidos no curso nas diversas 

áreas de conhecimento, fazendo uso da interdisciplinaridade, de modo a 

atender o sentido do eixo teórico-prático das Diretrizes Curriculares Nacionais 

para os cursos de Teologia. 

• Avaliar a possibilidade de propor mudanças nas organizações e instituições 

objeto do estágio. 

• Enfrentar problemas reais nas organizações e instituições. 

• Experimentar a resolução de problemas com uma responsabilidade limitada ao 

seu papel de aluno-estagiário. 

• Avaliar as possibilidades de atuação nas diversas áreas testando suas 

habilidades.  

• Aprofundar sua área de interesse. 

 

2.9.1 Organização e funções 
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O aluno deverá realizar os estágios em quatro módulos, compreendendo 50 horas em cada 

módulo, totalizando 200 horas.  

Áreas Módulos 

Estágio Supervisionado: Missão Módulo 3 

Estágio Supervisionado: Educação 
Cristã 

Módulo 4 

Estágio Supervisionado: Homilética Módulo 5 

Estágio Supervisionado: 

Aconselhamento 

Módulo 6 

 

O estágio supervisionado poderá ser realizado  

As atividades de estágio supervisionado serão realizadas sob a orientação de professor 

supervisor, conforme Resolução CNE nº 04/2016 que delibera sobre as DCNs dos cursos de 

bacharelado em Teologia. Ao professor supervisor caberá o acompanhamento e a orientação 

do aluno nas atividades práticas. Deverá também avaliar o Plano de estágio, a Ficha de 

controle de estágio e o Relatório final, entregues pelo aluno ao término de cada módulo, por 

meio da plataforma de ensino a distância. 

O professor supervisor orientará o aluno durante seu período de estágio, observando: 

• Cada estágio deverá ser cumprido no respectivo módulo  em curso. 

• As atividades desenvolvidas em igrejas, comunidades ou instituições em período 

de férias escolares serão consideradas como estágio, desde que compatíveis com 

a área exigida, mediante aprovação antecipada do professor supervisor. 

• No caso de já estar engajado em alguma comunidade religiosa, ONG, ou outro tipo 

de instituição que possibilite o ambiente de estágio, o aluno poderá requerer o 

aproveitamento das atividades desenvolvidas, desde que em área compatível, para 

efeito de cumprimento a carga horária de Estágio Supervisionado. 

São as seguintes funções a serem exercidas pelas partes envolvidas nos estágios 

supervisionados: 
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Ao Coordenador de estágio cabe: 

• Coordenar as atividades de estágio; 

• Designar professor-supervisor de estágio em cada tema; 

• Orientar os professores quanto ao material e documentação própria dos 

estágios. bem como distribuí-los aos mesmos; 

• Elaborar junto com o professor supervisor condições para que o aluno possa 

cumprir seus estágios; 

• Promover atividades de orientação de estágios, afim de que o corpo discente 

possa estar preparado quanto aos aspectos éticos relativos às relações 

humanas; 

• Buscar parcerias a fim de garantir oportunidades ao aluno no 

desenvolvimento dos estágios. 

Ao professor supervisor de estágio cabe: 

• Orientar o aluno quanto às diversas formas em que os estágios poderão 

desenvolver-se; 

• Identificar organizações/entidades, participando do processo de escolha e 

busca de igrejas ou instituições para a realização dos estágios; 

• Auxiliar o aluno em dificuldades; 

• Programar, no decorrer do período de estágios, período de avaliação; 

• Orientar ao aluno quanto ao preenchimento dos relatórios exigidos, bem 

como providenciar junto à Coordenação o respectivo encaminhamento 

destes relatórios ao prontuário do aluno. 

Ao aluno-estagiário cabe: 

• Cumprir integralmente as horas exigidas para o estágio em cada módulo, 

bem como as atividades, relatórios e demais exigências; 

• Apresentar ao professor supervisor os relatórios devidamente preenchidos 

nas datas estabelecidas; 

• Procurar orientação com o professor supervisor em caso de dificuldade no 

desenvolvimento do estágio; 
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• Solicitar ao professor supervisor carta de apresentação para a comunidade, 

organização ou instituição, quando necessário. 

  Além das diretrizes acima, o estágio supervisionado possui regulamentação própria.  

O professor-supervisor de estágio deverá encaminhar à Coordenação de Curso, relatório 

visando melhoria das práticas de estágio. 

2.9.2 Parcerias 

Para a realização dos estágios supervisionados e das atividades complementares, o aluno 

contará com a parceria da comunidade religiosa, ONG, empresa ou instituição de outra 

natureza, que possibilite o cumprimento do estágio, firmada mediante documento “Carta de 

indicação e compromisso de estágio”, assinada pelo representante legal.  

A Faculdade dispõe de um Centro de Missões, iniciativa que visa, entre outras atividades, 

identificar a instituição parceira e encaminhar o aluno interessado para atuação, cujas 

atividades realizadas serão validadas para a carga horária de estágio ou de atividade 

complementar, desde que seja em área equivalente. 

Além das parcerias acima, a Faculdade possui parcerias com instituições, com atuação 

nacional, através das quais possibilita oportunidades de estágio. São elas: 

• Juntas de Missões Estaduais da Convenção Batista do Estado de São Paulo; 

• Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira; 

• Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira. 

 

 Atividades complementares 

As atividades complementares estão definidas na matriz curricular para serem realizadas 

durante o curso, seguindo regulamento próprio, totalizando 200 horas, necessitando ser 

comprovadas mediante documentação e validadas pelo Coordenador do curso ou professor 

designado. 
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As atividades complementares têm por objetivo enriquecer a formação do aluno, bem como 

oferecer vivências e oportunidades variadas no campo do saber teológico, da prática 

ministerial religiosa, da ampliação da cultura como um todo. 

Tais atividades, de natureza obrigatória ao curso de graduação, proporcionam contato com 

profissionais, ministros religiosos nos campos de atuação, com o objetivo de ampliar a visão 

quanto à diversidade ministerial religiosa. A Faculdade promoverá atividades alinhadas ao 

Projeto Pedagógico do Curso, possibilitando ao aluno a participação e o cumprimento da carga 

horária exigida. Além destas, o aluno poderá optar por outras atividades que atendam o 

Regulamento de atividades complementares, parte integrante do Projeto Pedagógico do 

Curso.  

O curso de graduação em Teologia, bacharelado, modalidade a distância oferece ao discente 

a possibilidade de cumprir as atividades complementares na forma de mentoria. 

Compreendendo que a formação do bacharel em Teologia no exercício da atuação religiosa 

inclui dimensão relacional, afetiva e ética, o acompanhamento de mentoria agrega essas 

dimensões à formação do aluno. A mentoria será realizada por mentor de escolha do aluno, 

que mediante termo de compromisso firmado com a instituição, promoverá as orientações 

para o exercício da mentoria, de acordo com as normas definidas pela Instituição para a 

mentoria.  

O Núcleo Docente Estruturante avaliará a efetividade e o alinhamento das atividades 

complementares com o Projeto Pedagógico do Curso, cabendo ao Colegiado de Curso a 

deliberação da regulamentação com as adequações e melhorias.  

 Trabalho de Conclusão de Curso 

Conforme Art. 11 das Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Teologia, o aluno 

realizará a construção de um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), construindo o projeto e 

desenvolvendo pesquisa, orientado por um professor da área, que computará carga horária 

de 100 horas. O TCC deverá ser escrito seguindo as orientações do Manual de Normas 

Técnicas, disponibilizado no site da Instituição.   
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O Trabalho de Conclusão de Curso – TCC é considerada atividade de importância na formação 

do profissional. Além de aprofundamento em áreas do saber, permite constante 

desenvolvimento do ato de pesquisar, o que vem acrescentar valores à formação profissional 

e acadêmica. Os conhecimentos adquiridos no curso são revistos e ampliados por meio desta 

pesquisa, levando-se em conta as normas para elaboração de trabalhos monográficos. O TCC 

poderá será realizado individualmente, tratando-se de trabalho monográfico teórico ou de 

articulação teórico-prática. 

Além das 100 horas atribuídas ao processo de orientação do TCC, o curso ainda possui o 

Laboratório de TCC, unidade curricular interdisciplinar de laboratório de ideias, visando 

apresentação, discussão e desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso, de forma 

coletiva e colaborativa entre o alunado, compreendendo o papel coletivo na elaboração 

teológica e no processo ensino-aprendizagem.  

O Trabalho de Conclusão de Curso deverá ser entregue em versão digital, a fim de compor o 

acervo virtual de TCC’s, cujo link deverá constar para pesquisas no GNUTECA, sistema da 

biblioteca. 

 Apoio ao discente 

A Faculdade disponibiliza aos discentes serviços de atendimento pedagógico, psicoemocional 

e tecnológico, a fim de contribuir com o processo ensino-aprendizagem. São eles: 

2.12.1 Encontros de integração 

Na semana de avaliação presencial, a Faculdade promoverá, na sede ou polos, momentos 

facultativos de encontro e confraternização entre os alunos do EaD, a fim de fomentar o 

espírito comunitário e participativos entre os discentes.  

 

2.12.2 Nivelamento 
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Serviço pedagógico disponibilizado ao aluno ou alunos, com objetivo de sanar dificuldades de 

aprendizagem do aluno, detectadas no ingresso ou no desenvolvimento do curso, ou 

mediante reposição de conteúdos. O programa de nivelamento é gratuito e não compulsório. 

2.12.3 Atendimento psicopedagógico e Capelania 

A Faculdade oferece serviço de orientação psicopedagógica, com o objetivo de atender o 

aluno em relação às dificuldades de sistematização de estudos e a capelania promove o 

atendimento em suas necessidades psicoemocionais. Os atendimentos são realizados 

presencialmente ou online, via Skype, previamente agendados e com absoluto sigilo, 

resguardando a identidade e a integridade do aluno. 

2.12.4 Serviço de Acessibilidade Digital (SAD) 

Serviço de acompanhamento para acesso às Tecnologias de Informação e Comunicação em 

casos de dúvidas ou dificuldades. O serviço pode ser solicitado pelo e-mail ead@teologica.br, 

telefone institucional ou via Skype. Visa sanar quaisquer dúvidas ou dificuldades de acesso 

para garantir o sucesso do processo ensino-aprendizagem. 

2.12.5 Convênios internacionais 

Visando sua internacionalização, a instituição possui convênios para intercâmbio de discentes 

e docentes, celebrada por meio de acordo de cooperação entre instituições, tais como Faculté 

de Théologie Protestant de Montpellier e Dallas Baptist University. 

Para dar sequência ao processo de internacionalização, a Instituição promoverá cursos 

extensionistas nas línguas das instituições celebrantes: francês e inglês, como forma de 

viabilizar e intensificar o processo de intercâmbio. 

 

 

 Tecnologias da Informação e Comunicação 
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A Faculdade Teológica Batista de São Paulo compreende que os processos de ensino-

aprendizagem podem ser amplamente favorecidos pelo uso das Tecnologias de Informação e 

Comunicação, especificamente na modalidade de ensino a distância. 

Conforme PDI, são previstos investimentos em equipamentos e tecnologias, assim como 

manutenção e atualização dos existentes.  A área de Tecnologia de Informação e Comunicação 

conta com profissional qualificado para o atendimento de infraestruturas, além de equipe 

preparada para atendimento na utilização do Ambiente Virtual de Aprendizagem.  

A Faculdade possui rede implantada de Wi-fi, acessada mediante cadastro do aluno. Os 

professores possuem rede Wi-fi própria. A manutenção dos equipamentos é feita sempre que 

necessário, e a manutenção preventiva nos períodos de recesso e de férias escolares.  

2.13.1 Laboratório de informática 

O laboratório de informática da Faculdade é composto por 22 computadores, processador i3, 

4 gb de memória RAM e HD de 250 gb, em dois ambientes. O laboratório de informática não 

é estrutura destinada às atividades obrigatórias, pois não estão previstas neste Projeto 

Pedagógico de Curso. É uma estrutura auxiliar, destinado aos alunos de ensino a distância que 

necessitem da infraestrutura de computador e internet de modo a viabilizar o cumprimento 

das atividades online. 

É previsto, quando da autorização do curso a distância, a atuação de pessoa capacitada para 

auxiliar no uso dos computadores, acesso ao ambiente virtual de aprendizagem, dentre outros 

auxílios. 

 

2.13.2 Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 

O Moodle é a plataforma de EaD escolhida para ser o principal mediador no processo ensino-

aprendizagem da Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Moodle é um acrônimo que 

significa Modular Object Oriented Distance Learning, ou seja, um sistema modular de ensino 

a distância orientado a objetos. “Orientado a objetos” refere-se à construção do sistema, que 
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se baseia na interação entre diversas unidades de software. De forma simples, o Moodle é um 

sistema planejado e desenvolvido para ser usado em EaD21. 

 

A escolha do Moodle como plataforma de EaD foi beneficiada por ser um sistema de código 

aberto, portanto gratuito, constantemente atualizado e corrigido por inúmeros 

colaboradores. Possui vasta lista de funcionalidades, integração com outras plataformas e 

possibilidade de customização. 

 

Dentre os recursos disponíveis, o Moodle permite utilizar arquivos com formatos recorrentes 

como PDF, HTML, Flash, DOCX, PPTX, áudio e vídeos, além de poder ser integrado com Vimeo, 

Youtube, GoogleDrive etc.  Entre as funcionalidades tem-se: questionários de múltipla 

escolha, questionários dissertativos, wikis, pesquisas, fóruns e chats, dentre os mais utilizados. 

Além disso, possui sistema de troca de mensagens entre usuários. É um sistema, portanto, 

dinâmico, permitindo adaptabilidade às diversas necessidades. 

 

O Moodle foi projetado sobre bases pedagógicas socioconstrutivistas, no qual o aprendizado 

ocorre em um grupo social, na partilha e integração entre seus integrantes. O aluno é visto 

como sujeito da aprendizagem, partícipe ativo no processo. Enquanto sujeito, tem sua história 

e opiniões pré-estabelecidas respeitadas e pode construir sobre elas. Assim, como sujeito 

ativo, constrói o conhecimento à medida que age, questiona, atua e proponha. Nesta 

concepção, a responsabilidade do curso é a de gerar oportunidades de expressão e interação 

entre alunos e professores e alunos entre si, reconhecendo que a efetividade do aprendizado 

é diretamente proporcional ao nível de participação do aluno22. 

 

Dessa maneira, o EaD pode ser também planejado como uma forma de aprendizado ativo e 

interativo. O aluno é visto com autonomia e o aprendizado acontecendo de forma 

cooperativista e interacionista. Essa concepção segue as tendências da sociedade atual, na 

qual cada dia mais cresce a percepção e vivência de uma sociedade em rede, onde não apenas 

 
21 NAKAMURA, Rodolfo. Moodle: como criar um curso usando a plataforma de Ensino a Distância. São Paulo: 
Farol do Forte, 2008.p.23 
22 Idem. p.24-25 
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as pessoas estão constantemente interligadas senão que também possuem vez e voz para 

emitir sua opinião e propor. Tal sociedade é marcada pela presença dos multimeios que, a 

cada dia, diminuem distâncias e permitem novas dinâmicas de expressão e aprendizado. 

Também faz parte do perfil desta sociedade a acessibilidade à informação, o que potencializa 

a autonomia do aluno. 

 

No processo de ensino-aprendizagem da sociedade acima definida o professor passa a ter seu 

perfil modificado. Deixa de ser o detentor da informação – esta está disponível. Deixa de ser 

também o único par do aluno – este pode dialogar com outros alunos, a quem a informação 

também está disponível. E dele é requerido que acompanhe a pluralidade de meios de 

comunicação na educação – do contrário, corre o risco de ferir a comunicação pela não 

adequação dos meios.  

 

Nesse contexto, o professor passa a ser um “par com maior experiência”. Conduz seus pares 

(alunos) a avaliar os conteúdos disponíveis e discuti-los, de modo a tirar deles o melhor 

proveito possível. Supervisiona a autonomia dos alunos, de modo a perceber quando sua 

autonomia pode conduzi-los a informações comprometedoras ou inverídicas. Instiga a 

curiosidade dos mesmos, levantando questões a partir das informações disponíveis. Cria 

ambientes de diálogo entre os alunos. Tira dúvidas, instruindo na aquisição dos conteúdos 

estudados.   

 

O ambiente virtual de aprendizagem e os conteúdos das unidades curriculares estão alocados 

em servidor externo, sob contrato específico, com backups periódicos, de modo a garantir a 

estabilidade e continuidade do acesso ao AVA, conforme Plano de Contingência. 

 

 

2.13.3 Vídeos e Ambiente de videoconferência 

A Faculdade possui estrutura para filmagens desmontáveis e adaptáveis e prevê a construção 

de um estúdio para filmagem e edição de vídeos.  
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Além do Moodle, o curso de bacharelado em Teologia na modalidade a distância dispõe de 

uma plataforma de transmissão ao vivo de videoaulas, Google Meet, com tecnologia para que, 

além da imagem do professor, o aluno visualiza o material compartilhado pelo mesmo e envie 

perguntas, além de integrar-se ao Moodle.  

2.13.4 Gsuite for Education 

Como ferramenta complementar ao AVA, a Faculdade está inscrita e tem estudado como 

viabilizar a integração das ferramentas e serviços disponibilizados pelo Gsuite for Education, 

da Google, com o Moodle. Entre os serviços e as ferramentas que poderão ser utilizadas estão: 

e-mails institucionais (@teologica.net), armazenamento de dados no googledrive,  agenda, 

chat, Keep (para anotações), Jamboard (lousa virtual que permite compartilhamento).   

2.13.5 Sistema de Gerenciamento Acadêmico e Financeiro - SIGAF 

O SIGAF - Sistema de Gerenciamento Acadêmico e Financeiro é um sistema informatizado e 

customizado, que integra as funcionalidades e as informações acadêmicas e financeiras, 

viabilizando a circulação de informações de alunos e professores entre as diferentes áreas da 

instituição: administração, coordenações, secretaria e tesouraria. Possui módulo de acesso 

virtual para inserção de notas e faltas pelos professores e um módulo de acesso às 

informações pessoais pelo aluno. O SIGAF é integrado ao Moodle. 

O SIGAF está instalado em servidor próprio, em desenvolvimento para ser alocado em servidor 

externo. Há um sistema de segurança mediante a realização de backup periódico, a fim de 

preservar informações e, em caso de urgência, ser restaurado com rapidez e facilidade, 

conforme Plano de Contingência. 

 

 

 Inovações pedagógicas 

O curso de graduação em Teologia, modalidade a distância desenvolverá estratégias 

inovadoras para a articulação teórico-prática, transversalidade e interdisciplinaridade. 

Conforme já explicitado acima, no Laboratório de Teologia, discussões e projetos serão 
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realizados nas grandes áreas da Teologia (Bíblica, Histórico-Sistemática e Prática), o TCCLabs 

(laboratório de TCC) abre espaço para o compartilhamento interdisciplinar das pesquisas de 

TCC dos alunos, de modo a contribuir com o aprendizado colaborativo.  

Somam-se a essas unidades curriculares as metodologias ativas, especificamente o ICAP, que 

conduz da passividade do recebimento da informação à interação com os pares sobre os 

saberes aprendidos, conforme já explicitado em “Metodologias ativas.” 

Além desses mecanismos, há os processos de internacionalização, especificamente por meio 

das parcerias com instituições de ensino internacionais (Dallas Baptist University e Faculté de 

Théologie Protestant de Montpellier).  

O curso de graduação em Teologia, modalidade a distância oferecerá ao discente a 

possibilidade de cumprir as atividades complementares na forma de mentoria.  

 Acompanhamento e avaliação dos processos de ensino-aprendizagem 

Compreende-se que o acompanhamento da avaliação contínua do discente apresenta-se 

como elemento fundamental do processo de ensino e aprendizagem na modalidade a 

distância. Para tanto, o curso de graduação em Teologia na modalidade a distância 

desenvolverá os seguintes processos avaliativos, quanto ao aproveitamento discente: 

2.15.1 Atividades periódicas 

São atividades de fixação propostas pelo professor da unidade curricular e validadas pela 

equipe multidisciplinar e o NDE, que articulam teoria e prática e a abordagem interdisciplinar. 

Essas atividades têm como objetivo a avaliação continuada do discente durante o período de 

aulas.  

2.15.2 Avaliação parcial 

Avaliação referente à primeira metade das unidades curriculares e compõe parte da nota final 

do aluno.  

2.15.3 Avaliação final 
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A avaliação final do curso é obrigatória e a realização será presencial, por unidade curricular, 

realizada na sede ou no polo de matrícula do aluno e consistirá em maior peso para aprovação. 

A avaliação será constituída de questões em formato diverso, que articulem os conteúdos 

aprendidos de forma interdisciplinar e conduzam à reflexão teológica e consolidação do 

processo ensino-aprendizagem. A avaliação final será elaborada pelo professor e validada pela 

equipe multidisciplinar e NDE.  

 

3 Gestão do curso 

A gestão do curso de graduação em Teologia é efetuada, em diferentes níveis e atividades 

pelas seguintes instâncias: 

 Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é formado por no mínimo, 5 docentes do curso, em 

regime de dedicação integral ou parcial, sendo ao menos 20% de dedicação integral e tendo 

o coordenador de curso como integrante. O NDE deve ser constituído com o mínimo de 60% 

dos professores com formação stricto sensu, e terá as seguintes atribuições: 

• Propor atualizações no Projeto Pedagógico do Curso; 

• Estabelecer e atualizar o perfil do egresso do curso, levando em conta as respectivas 

Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de Teologia; 

• Conduzir os processos de reestruturação curricular, para encaminhamento ao 

Colegiado de Curso; 

• Promover a integração do curso entre as diferentes atividades de ensino, respeitando 

os eixos estabelecidos pelo projeto pedagógico; 

• Fomentar e incentivar o desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão, de 

acordo com as necessidades da graduação e do mercado de trabalho, alinhadas com 

as políticas públicas para a área;  

• Zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de 

Graduação em Teologia. 
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Ao menos 40% dos integrantes do NDE permanecerão até o ato regulatório seguinte, sendo 

possível atualização de, no máximo, 20% de seus membros por ano, em caso de necessidade. 

O NDE para o curso de graduação em Teologia na modalidade a distância poderá ser o mesmo 

da graduação em Teologia na modalidade presencial, desde que atenda os critérios acima 

estabelecidos. O NDE é regido por regulamento próprio. 

3.1.1 Composição do NDE 

O NDE é constituído pelos seguintes docentes, obedecendo ao estabelecido: 

Nome Titulação Regime de trabalho 
Lucas Merlo Nascimento 
(coordenador acadêmico) 

Mestre Integral 

André Anéas Mestre Parcial 
Jacira da Silva Lima Mestre Parcial 

 

 Colegiado de Curso 

O Colegiado de Curso é constituído pelo coordenador de curso, três representantes do corpo 

docente e um representante do corpo discente. As reuniões do Colegiado de Curso acontecem 

ordinariamente uma vez por semestre e extraordinariamente quando necessário. As decisões 

do Colegiado de Curso são registradas em Ata e encaminhadas à Coordenação de Curso, que 

viabilizará as decisões e encaminhará sua execução. A atuação do Colegiado de Curso será 

avaliada pela CPA, dentro do ciclo avaliativo trienal. Regimentalmente, são atribuições do 

Colegiado de Curso: 

• Aprovar os encaminhamentos do Núcleo Docente Estruturante (NDE); 

• Gerir o Projeto Pedagógico do Curso, a partir dos encaminhamentos do NDE;  

• Deliberar sobre o funcionamento do curso, considerando os processos de 

autoavaliação e resultados do Exame Nacional de Desempenho do Estudante (ENADE);  

• Supervisionar os processos avaliativos dos cursos; 

• Analisar e avaliar os Planos de Ensino das unidades curriculares; 

• Acompanhar as atividades do corpo docente; 
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• examinar e aprovar alterações na estrutura curricular do Curso, por proposta da 

Coordenação Acadêmica e ouvida a Diretoria; 

• emitir parecer sobre assuntos disciplinares que envolvam docente e discente de seu 

Curso; 

• manifestar, quando solicitado, em processos acadêmicos que envolvam 

aproveitamento de estudo, transferência de Curso e outras de natureza acadêmica; 

• emitir parecer sobre projetos especiais, semanas de estudos, atividades extraclasse, 

propostas por docente e/ou Coordenador(a) Acadêmica; 

• deliberar sobre matéria que for submetida à sua apreciação; 

• emitir parecer sobre assuntos de sua competência; 

• estimular o professor na participação do processo de avaliação do desempenho 

docente, visando à melhoria das condições de ensino-aprendizagem; 

• decidir recurso contra atos de docente, interposto por discente, em matéria 

relacionada com ensino e trabalho escolar, respeitando os prazos previstos no 

Regimento; 

• estabelecer diretrizes para a elaboração e desenvolvimento de projeto(s) de iniciação 

científica, no âmbito do seu Curso; 

• propor a realização de projetos de extensão relacionados ao Curso, obedecendo as 

normas próprias da Faculdade; e 

• apreciar e homologar ato do Coordenador de Curso praticado “ad referendum” do 

colegiado. 

3.2.1 Composição do Colegiado de Curso 

O Colegiado de Curso é formado pelos seguintes docentes e discente, obedecendo ao 
estabelecido: 

Nome Função 
Lucas Merlo Nascimento (coordenador 
acadêmico) 

Docente 

André Anéas Docente  
Marcos de Almeida Docente 
Representante Discente Discente  
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 Equipe Multidisciplinar 

A equipe multidisciplinar, composta por profissionais de diferentes áreas, tem por função 

contribuir para a viabilização do curso, conforme DCN’s e demais regulamentações, formada 

pelo Coordenador de área, Professores (produtores de conteúdos e tutores) e Equipe técnica 

(suporte tecnológico, designer instrucional, assessoria pedagógica, editoração e edição de 

vídeos). 

3.3.1 Organograma da área 

 

 

3.3.2 Interação da Equipe Multidisciplinar 

A equipe multidisciplinar executará suas funções de maneira colaborativa e participativa, de 

modo a contribuir com o andamento e melhorias no processo ensino-aprendizagem. 

Representantes do técnico da informação e professores-tutores se agregarão como 

assessores ao Colegiado de Curso e NDE em processos específicos para contribuírem com a 

experiência e especificidade de cada área, nos processos de implementação das unidades 

curriculares e atividades avaliativas.  

3.3.3 Interação entre professores-tutores, técnicos e coordenação do curso a distância 

Coordenador de 
Área

Professores

Conteúdista

Tutores

Equipe 
Técnica

Suporte 
tecnológico

Designer 
Instrucional

Assessoria 
Pedagógica

Editoração/ 
edição
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O Coordenador do curso manterá contato semanal com todos os profissionais envolvidos no 

curso e com os dirigentes institucionais. Manterá contato periódico com a coordenação dos 

polos, visando a integração da estrutura do polo no bom funcionamento do curso. Dirigirá o 

planejamento com a equipe multidisciplinar e atuará junto ao NDE e Colegiado.   

Os professores-tutores, tanto os que atuam em outras áreas quanto os que atuam 

exclusivamente no EaD relacionam-se desde a capacitação para tutoria. A cada ano o corpo 

de professores-tutores passará por capacitação interna. A sala de tutoria organizada 

coletivamente permite a interação constante entre professores-tutores e técnicos.  

A cada semestre, o coordenador, professores-tutores e técnicos reúnem-se para 

planejamento, em sala de reuniões própria.  

O coordenador, representante professores (produtores e tutores) e técnicos constituem a 

equipe multidisciplinar, como forma de detectar e planejar melhorias desde a concepção 

pedagógica à viabilização tecnológica, além da revisão dos conteúdos do curso e 

metodologias, e encaminha demandas específicas ao NDE e Colegiado. Além dos integrantes 

do NDE e Colegiado, para situações específicas, pode ser solicitada a participação de outros 

representantes dos professores-tutores e técnicos nas reuniões.  

O Colegiado de Curso e o NDE avaliam as atividade e interação entre os diferentes 

profissionais do curso, a partir das avaliações específicas das unidades curriculares feitas pelos 

alunos, dos insumos do ENADE e dos relatórios da CPA.  

Ao fim de cada semestre, o Coordenador reúne-se com os diferentes profissionais para dar 

feedback da avalição realizada pelo Colegiado e NDE. 

 Coordenação 

A coordenação acadêmica é a coordenação geral de Ensino, Pesquisa e Extensão da Faculdade, 

incluindo graduação presencial, graduação a distância, pós-graduação, cursos de extensão e 

pesquisa.  A coordenação acadêmica está sob responsabilidade do Prof. Me. Lucas Merlo 

Nascimento.  

3.4.1 Plano de trabalho 
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A coordenação do curso de bacharelado em Teologia na modalidade a distância terá 

contratação em regime de trabalho integral (40h), visando o desenvolvimento de práticas de 

gestão educacional sólidas. O tempo de dedicação poderá ser compartilhado, ainda, com a 

atividades docente e tutorial.  

 Corpo Docente e Tutorial (produtores de conteúdos e professores-tutores) 

A Faculdade compreende a função de tutor como docência, alterada pela mediação da 

tecnologia e aplicação de metodologias compatíveis. Assim, a Faculdade constitui um corpo 

docente e tutorial integrado, diferenciando a função do professor-tutor da função do técnico, 

que atuará como helpdesk. Para que não haja confusão de nomenclatura e atuação, usamos 

as expressões professor-tutor e técnico. 

Estão elencados os professores que atuarão no ensino a distância como professores-tutores 

e produtores de conteúdo que possuem vínculo com a Faculdade e os professores-tutores que 

possuem compromisso firmado para atuação futura. Produtores de conteúdo que possuem 

apenas contrato de produção sem vínculo com a Faculdade não foram incluídos.  

O corpo docente e tutorial é composto por profissionais com titulação acadêmica adequada 

às necessidades da Instituição, bem como observa os requisitos de qualidade exigidos nos 

instrumentos de avaliação.  

A seleção considera os padrões de qualidade exigidos pelo Ministério da Educação, 

principalmente no que tange à titulação acadêmica, experiência profissional dentro e fora do 

magistério superior. Para tanto, todos os docentes possuem formação adequada, em 

quantidade suficiente aos padrões organizacionais e normativos.  

Formação Quantidade 
Stricto sensu – Doutorado 4 
Stricto sensu – Mestrado 5 

Lato sensu - 
  

Total 09 
 
 

3.5.1 Experiência docente  
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A condição contratual que segue refere-se ao contrato atual do professor com a Faculdade. 

Todos os professores elencados estão cientes dos acréscimos do EaD em caso de necessidade, 

e passam por capacitação para atuação como professor-tutor. 

 

• ANDRÉ ANÉAS OLIVEIRA 

Condição: dedicação parcial 

Titulação: Doutorando (2019) e mestre (2018) em Teologia pela PUC-SP, bacharel em Teologia 

(2015) pela Faculdade Teológica Batista de SP, bacharel em Administração de Empresas (2011) 

pelas Faculdades Integradas Rio Branco e técnico em informática (2007) pela Fundação 

Bradesco. 

Experiência Docente: professor do curso extensionista da Teológica desde 2016.  

Experiências em EaD: Produtor de conteúdo EaD para FTBSP (2018-2019). 

Experiência Profissional: Organização Bradesco: Atuou como contínuo entre 2004-2005 e 

como comprador entre 2005-2007 na Fundação Bradesco. De 2007-2017 fui analista de 

sistemas e gerente de projetos no Departamento de Desenvolvimento de Sistemas do 

Bradesco. Experiência como pastor auxiliar voluntário desde 2015 (Igreja Batista em 

Sumarezinho e Igreja Batista em Pinheiros). Voluntário na agência missionária. Missionários 

Cristãos Cooperadores (MCC) desde 2018. 

Atuação prevista no EaD: Produtor de conteúdo e professor-tutor. Integrante do NDE e 

Colegiado de Curso. 

 

• ANDRÉ FELIPE DE FARIAS SASS 

Condição: Professor horista, 2 h/a 

Titulação: Doutorando em Teologia – IPT PARIS (Ins=tut Protestant de Théologie – Paris-FR); 

Doutorando em Filosofia Sociológica – EHESS PARIS (L'École des Hautes Études en Sciences Sociales – 
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Paris-FR); Mestre em Teologia – IPT Montpellier (Faculté de Théologie Protestante de Montpellier-FR) 

– 2014; Bacharel em Teologia - Faculdade Teológica Baosta de São Paulo — 2011. 

Experiência Docente: Faculdade Teológica Baosta de São Paulo – desde 2017. 

Experiência Profissional: Pesquisador Associado ao Fonds Ricoeur (Paris-FR) – desde 2015. Pastor 

auxiliar da Primeira Igreja Baosta em Vila Nova Cachoeirinha – São Paulo-SP - desde 2016. 

Representante da Associação Croix Huguenote (Montpellier-FR) no Brasil - desde 2015. Pastor da Igreja 

Evangélica Baosta de Montpellier – Montpellier-FR – de 2012 – 2015.  

 

• EMMANUEL ROBERTO LEAL ATHAYDE  

Condição: dedicação parcial (previsto) 

Formação: Bacharel em Teologia – Mackenzie, 2008; Mestrado em Ciências da Religião - 

Mackenzie, 2011; Doutorado em Ciências da Religião - PUC/SP, 2015. 

Experiência docente: Professor no Seminário Betel Brasileiro desde 2009; Professor no Betel 

EaD Brasil/Japão desde 2013; Professor na Faculdade Teológica Batista desde 2018. 

Experiência em EaD: Professor no Betel EaD Brasil/Japão desde 2013. Estudou Filosofia na 

modalidade a distância (UNINTER, 2016-2017). 

Experiência profissional: (2008-2014) pastor auxiliar por 7 anos da Igreja Cristã Paulistana, 

pastor da Igreja Cristã Evangélica do Brasil em Vila das Mercês (2015-atual).   

Atuação prevista no EaD: Professor-tutor.  

 

• JACIRA DA SILVA LIMA 

Condição: dedicação parcial 

Titulação: Mestra em Psicologia – Universidade São Marcos – São Paulo – 2009. Pós Graduada 

em Gestão e Organizações do Terceiro Setor – 360h – Universidade Presbiteriana Mackenzie 

– 2002. Pós-graduada em Administração Escolar, Gestão e planejamento – 360h – UNI Santana 
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– 1997. Licenciatura Plena em Pedagogia – Pontifícia Universidade de São Paulo – SP – 1990. 

Bacharel em Teologia – Faculdade Teológica Batista de São Paulo – 1984 

Experiência Docente: Ensino Fundamental na Rede particular de Ensino - 1986 – 1990. 

Faculdade Teológica Batista de São Paulo – desde 1990 

Experiência do EaD: Atua como professora e tutora de unidades curriculares dos 20% do curso 

de graduação em Teologia presencia, ofertadas a distância, desde 2017.  

Experiência Profissional: Professora do Colégio Batista Brasileiro, iniciando sua atuação em 

1985. Diretora Geral do Colégio Batista da Penha de 1992 – 2011. Empresária desde 2015. 

Atuação prevista no EaD: Produtor de conteúdo e professor-tutor. Integrante do NDE. 

 

• JONAS MACHADO 

Condição: Professor horista,  2h/a 

Titulação: Pós-doutor em História Antiga, UNICAMP - área de Escritos antigos – Qunram; 

Doutor em Ciências da Religião – Universidade Metodista de São Paulo – 2007; Mestre em 

Ciências da Religião – Universidade Metodista de São Paulo – 2002; Mestre em Teologia – 

Faculdade Teológica Batista de São Paulo – 2000; Bacharel em Teologia na Faculdade 

Teológica Batista do ABC –1985; Convalidação do curso de Teologia pela Faculdade Teológica 

Batista do Paraná em 2007. 

Experiência Docente: Faculdade Teológica Batista de São Paulo – desde 1994. Faculdade 

Teológica Batista no Grande ABC – 1988 – 1995 

Experiência Profissional: Coordenador do Curso de Bacharel em Teologia da Faculdade 

Teológica Batista no grande ABC – 2001 – 2002. Pastor de Igreja Batista Boas Novas – Jundiaí 

– SP – de 1992 – 2012. Pastor da Primeira Igreja Batista em Jardim Elba – 1988 – 1992. Pastor 

da Igreja Batista em Jardim Utinga desde 2013. 
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• LUCAS MERLO NASCIMENTO 

Condição: dedicação integral. 

Titulação: Mestre em Ciências da Religião - Universidade Metodista de São Paulo – 2012. 

Bacharel em Teologia – Faculdade Teológica Batista de São Paulo – 2009 

Experiência Docente. Professor de música – 2008 – 2009. Professor na graduação em Teologia 

Faculdade Teológica Batista de São Paulo desde 2012. 

Experiência no EaD: Coordenador da área de ensino a distância desde 2014, tendo atuado 

como tutor de cursos de extensão (2014), e com cursos específicos nas áreas de Tutoria 

(ANATED, 2013), Administração do Moodle (GFarias, 2013) Designer Instrucional e (Livre 

Docência Tecnologia Educacional, 2016).  Professor e tutor de unidades curriculares dos 20% 

do curso de graduação em Teologia presencial, ofertadas a distância, desde 2017. 

Experiência Profissional: Auxiliar de biblioteca 2006 – 2008. Assessor acadêmico – 2009 – 

2013. Coordenador de ensino a distância desde 2014. Coordenador de Pós-graduação desde 

2018. 

Atuação prevista no EaD: Coordenador, Produtor de conteúdo e professor-tutor. Integrante 

do NDE e Colegiado de Curso. 

• MARCOS DE ALMEIDA 

Condição: dedicação parcial (previsto) 

Titulação: Bacharel em Teologia - Faculdade Teológica Batista de São Paulo, 2004; 

Convalidação do Curso Bacharel em Teologia - Universidade Presbiteriana Mackenzie SP, 

2006; Mestre em Ciências da Religião - Universidade Presbiteriana Mackenzie SP, 2008. 

Experiência Docente: 2002 - 2005: Professor Assistente na FTBSP - Faculdade Teológica Batista 

de São Paulo; 2003 - hoje: Seminário Teológico do Betel Brasileiro de São Paulo; 2007 - 2007: 

STF - Seminário Teológico do Futuro (Associação Evangélica de Ensino Caminho Real); 2008 - 

2013: FLAM - Faculdade Latino Americana de Missão Integral; 2009 - hoje: STSC - Teológico 
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Servo de Cristo; 2014 - hoje: FTBSP - Faculdade Teológica Batista de São Paulo (graduação e 

Pós). 

Experiência do Ensino a distância: 2007 - STF: Seminário Teológico do Futuro - Plataforma 

Moodle (desenvolvimento de Syllabus); 2012 - 2013: FLAM - Faculdade Latina Americana de 

Missão Integral (Grego e Teologia Sistemática). Seminário Betel Brasileiro 2009-2011. 

Produtor de conteúdo para graduação a distância FTBSP (2018-2019). 

Experiência Profissional: Pastor da Igreja – Igreja Bíblica Evangélica da Comunhão – IBEC desde 

2004. 

Atuação prevista no EaD: Produtor de conteúdo e professor-tutor. Integrante do Colegiado de 

Curso.  

 

• PATRÍCIA PAZINATO 

Condição: Professor horista, 2 h/a 

Titulação: Doutora em Ciências da religião - Universidade Metodista de São Paulo 2005. 

Mestre Distúrbios do Desenvolvimento na Universidade Presbiteriana Mackenzie – 1998. 

Especialização em ensino de 3º grau - Universidade Presbiteriana Mackenzie – 1988. 

Bacharel em Psicologia – Universidade Católica de São Paulo – 1981 

Experiência Docente: Universidade Guarulhos de 1987-1986. Universidade São Francisco de 

2005 a 2009. Universidades Metropolitanas Unidas de 1988 a 1990. Universidade 

Presbiteriana Mackenzie de1993 a 2005. Faculdade Teológica Batista de São Paulo – desde 

2009 

Experiência Profissional: Psicóloga clínica desde 1981. 

 

• PEDRO EVARISTO DA CONCEIÇÃO SANTOS 

Condição: Professor horista, 2h/a 
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Titulação: Doutor em Letras - Estudos Judaicos – USP. Mestre em Ciências da Religião – 

UMESP. Bacharel em Teologia.  

Experiência docente: professor da Faculdade Teológica Batista de São Paulo. 

Experiência profissional: Pastor e professor de Teologia em diversas instituições do Brasil: 

Seminário do Cariri, Faculdade Teológica Batista de São Paulo, Seminário Batista de Guarulhos. 

 

3.5.2 Funções do docente no ensino a distância 

Para o curso de Graduação em Teologia, modalidade a distância, o corpo docente e tutorial 

poderá desempenhar as funções de Produtor de Conteúdo e Professor-tutor. Para produção 

de conteúdo, a Faculdade poderá, ainda, contratar professor externo, com formação stricto 

sensu, mediante contrato de produção de conteúdo. São funções do Produtor de Conteúdo: 

• Elaborar material didático conforme conteúdos solicitados; 

• Propor atividades de aprendizagem;  

• Propor atividades avaliativas. 

O Professor-tutor precisa apresentar capacitação mínima na área de tutoria, assim como 

formação na área de atuação. Passará ainda por capacitação interna, visando integração com 

o AVA, com a equipe tutorial e multidisciplinar e com as metodologias da instituição. O corpo 

tutorial passará por capacitações anuais, considerando-se os dados levantados nas avaliações 

internas, a fim de rever e atualizar práticas pedagógicas. São funções do Professor-tutor. 

• Participar das capacitações institucionais; 

• Propor correções, quando identificado alguma dificuldade no material;  

• Elaborar e corrigir atividades de aferição de aprendizagem; 

• Elaborar e corrigir avaliação final da unidade curricular; 

• Contribuir com a elaboração da avaliação integrada; 

• Trabalhar nos processos de ensino-aprendizagem; 

• Solucionar questões e esclarecer dúvidas dos alunos, apresentando sugestões para o 

enriquecimento dos conteúdos; 
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• Estimular os alunos a compartilharem seu processo de auto-aprendizagem com os 

demais colegas do curso, estabelecendo aprendizagem colaborativa 

• Estimular a autonomia, a busca de novas fontes de pesquisa; 

• Dar feedback sobre o desempenho do aluno, apontar suas melhoras e indicar em que 

e como pode aperfeiçoar certos aspectos; 

• Orientar os alunos na elaboração das monografias e do TCC, quando solicitado e 

autorizado pelo Coordenador de Curso. 

• Adequar-se ao que dor indicado pelo Colegiado de Curso para melhoria de práticas 

de tutoria. 

 

3.5.3 Estratégias de docência-tutoria 

O professor-tutor inicia o seu trabalho estudando todo o material elaborado para o curso, 

acompanhando as orientações do material. Isso fará com que não seja surpreendido com 

avanços inesperados dos estudantes e poderá criar relações entre os conteúdos durante o 

desenvolvimento das unidades curriculares. 

O professor-tutor tem formação nas áreas específicas ou adjacentes dos conteúdos das 

Unidades Curriculares, contribuindo no processo ensino-aprendizagem, sendo atento a como 

os conteúdos são assimilados pelos alunos, para que possa lhes propor incentivá-los para a 

aprendizagem e ajudá-los em suas dúvidas. 

O professor-tutor, enquanto responsável pelas Unidades Curriculares, a partir dos conteúdos 

escritos pelos produtores de conteúdos e das necessidades da área, desenvolve estratégias 

didáticas e avaliativas, respeitando a utilização da progressão na metodologia ICAP. 

O feedback, sendo completo e específico, será o suficiente para mostrar ao estudante se ele 

está no caminho certo. Atenderá em tempo específico, pois só será útil quando recebido antes 

de ser executada a próxima atividade e que os comentários sejam personalizados. Apontará 

inicialmente o que o aluno fez, para então sugerir como melhorar o que já foi feito, 

problematizando o que foi exposto para exercitar o processo de reflexão e raciocínio do aluno, 

desenvolvendo tutoria eficaz. 
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3.5.4 Atitudes, competências e habilidades do corpo docente e tutorial 

Atitudes 

• Pró-atividade para acompanhar, motivar, orientar, estimular a aprendizagem 

autônoma do aluno, utilizando-se de metodologias e meios adequados para facilitá-la. 

• Atenção no acompanhamento das atividades, da frequência, da participação e do 

cumprimento de prazos, normas e regras estabelecidas. 

• Agir como motivador. 

• Ser paciente com alunos e colegas e cultivar o movimento de empatia (para entender 

o outro) e simpatia. 

• Estabelecer contato permanente com todos os alunos por meio das ferramentas 

disponíveis estimulando a comunicação e a realização das atividades. 

• Gerenciar o cumprimento de prazos pelos alunos determinados pelo curso (entrega de 

atividades, datas de avaliação, entre outros) 

Competências e habilidades 

Competência pedagógica - esclarecer as dúvidas dos alunos, fazer a leitura do material 

didático e indicar leituras adicionais, orientar as atividades. Identificar os objetivos e dominar 

os conteúdos do curso, dominar a proposta educacional do curso, identificar e desenvolver os 

recursos de aprendizagem e avaliação, elaborar as atividades previstas para os alunos. 

Monitorar a aprendizagem dos alunos indicando pontos fortes e fracos no curso, registrar o 

acompanhamento dos alunos, encaminhar as dificuldades detectadas ao responsável pelo 

curso, identificar as causas de evasão. 

Competência tecnológica – domínio técnico suficiente para atuar com naturalidade, agilidade 

e aptidão no ambiente virtual do curso. Conhecer e dominar todos os recursos tecnológicos 

previstos para as atividades do curso.   

Competências sociais e profissionais – habilidade para criar e manter o interesse dos 

estudantes pelo tema, ser motivador e empenhado; gerenciar pessoas com vivências e 

culturas diferentes; dominar os conteúdos da unidade curricular; deixar claras as normas e a 
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etiqueta do curso; ser capaz de comunicar-se textualmente com clareza, identificar o papel 

dos vários atores envolvidos no curso (professor, coordenador, responsáveis pelo suporte) e 

o processo de comunicação com eles. 

3.5.5 Estudo: professores-tutores por número de alunos 

Esse estudo tem como objetivo estabelecer e justificar a quantidade de professores-tutores 

pretendidos para o curso de Bacharelado em Teologia na modalidade a distância. Este é um 

estudo introdutório, cujos resultados servirão de base e que poderá ser readequado mediante 

novas demandas e variáveis. A necessidade do presente estudo dá-se pela ausência de 

critérios objetivos nos atuais instrumentos de avaliação para o estabelecimento da proporção.  

 O estabelecimento da relação quantidade de tutores x quantidade de alunos leva em conta: 

Práticas de mercado 

Em pesquisa feita com outras instituições de ensino, tem-se23: 

• Faculdade Sulamericana: 44 alunos por tutor 

• FATIPI: 50 alunos por tutor 

• FABAPAR: 100 alunos por tutor  

• UNOPAR: 1500 alunos por tutor 

• UNICESUMAR: 800 alunos por tutor nos primeiros anos. 500 por tutor no último ano. 

Ressalta-se que a diferença na relação número de alunos x tutor observado em diferentes 

instituições é definida, também, por como a instituição compreende a função do tutor. 

Progressividade na implementação do curso 

O número de vagas pretendidas dificilmente será alcançado antes de implementados os polos. 

Assim, o avanço no número de alunos efetivamente matriculados será progressivo.  

Evasão no EaD 

 
23 Dados coletados em consulta a pessoas vinculadas às instituições. 
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Segundo o Censo EAD.BR 2018, mais de 40% dos cursos totalmente a distância tem taxa de 

evasão de 21 a 50%, conforme tabela abaixo.24  Ainda que não seja o  ideal nem o desejado e 

pretendido, o cálculo para a relação professor-tutor x número de alunos precisa levar essa 

dado em conta. 

 

 

 

Resultados 

Diante do exposto, consideramos adequada a proporção estabelecida para início do curso. A 

razão entre vagas pretendidas (700) e professores-tutores (12) é de pouco mais de 50 alunos 

 
24 Censo EAD.BR: relatório analítico da aprendizagem a distância no Brasil 2018 [livro eletrônico]/[organização] 
ABED – Associação Brasileira de Educação a Distância. Curitiba: InterSaberes, 2019. p. 155 
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por professor-tutor. Considerando-se as práticas de mercado, progressividade do curso e 

evasão média, essa quantidade atende às necessidades. Ressaltamos a abertura da Faculdade 

em revisar seu método e proporção diante de novas demandas, visando a manutenção da 

qualidade do curso.  

 Corpo de técnicos  

O corpo de técnicos é formado por aqueles cuja atuação destina-se às tecnologias de 

informação e comunicação e que são responsáveis pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem. 

A Faculdade possui duas pessoas atuando diretamente nesta área, conforme 3.6.2 Experiência 

do técnico. Um responsável geral pelas tecnologias e uma assistente administrativa que 

tutoria diretamente cursos de extensão a distância e auxilia os professores-tutores das 

Unidades Curriculares do curso presencial oferecidos na modalidade a distância. A Faculdade 

está em fase de contratação de um estagiário da área de TI que também comporá a equipe. 

Para o início da oferta do curso a distância prevê-se, ainda, a contratação de um técnico por 

polo e dois tutores para atuação no polo sede. 

3.6.1 Experiência do técnico 

• William Fachinetti 

Condição: terceirizado 

Experiência com EaD: Implantação, configuração e atualização do Moodle na Faculdade desde 

2014. 

Experiência profissional: Analista de sistemas com experiência da criação, desenvolvimento e 

manutenção de softwares, incluindo o SIGAF, software desenvolvido para gestão acadêmico-

financeira dos alunos, assim como implantação, configuração e atualização do Moodle.  

Atuação prevista: suporte para questões técnicas de maior complexidade relacionada ao AVA 

e ferramentas auxiliares. 

• Rebeca Mendes da Fonseca da Silva 

Condição: 40h 
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Titulação: Pós-graduada (lato sensu) em Exposição e Ensino da Bíblia pela FTBSP, com previsão 

de conclusão para fim de 2019. Bacharel em Teologia pela FTBSP, 2018. 

Experiências em EaD: Tutoria-técnica em cursos de extensão desde 2017. 

Experiência profissional: Registro de marcas de patentes, HR Marcas e Patentes, 2015-2016. 

 

• Victor de Lima Viana 

Condição: 40h 

Titulação: Graduação em Filosofia. Universidade de São Paulo. 2009 - 2014. Graduação em 

Teologia. Faculdade Teológica Batista de São Paulo. 2015 - 2018. Pós-graduação em Docência 

do Ensino Superior. Faculdade Itaquá. 2018 - 2019. 

Experiências em EaD: em capacitação 

Experiências em ensino: Atuou como monitor durante a graduação em Teologia. 

 

3.6.2 Funções do técnico 

• Configurar as unidades curriculares no AVA; 

• Inserir material e atividades no AVA; 

• Sugerir ferramentas, estratégias e soluções tecnológicas aos professores-tutores; 

• Oferecer suporte aos professores-tutores para dificuldades de acesso e técnicas 

relacionadas ao AVA; 

• Orientar e oferecer suporte aos alunos no uso do AVA (helpdesk). 

 

3.6.3 Atitudes, competências e habilidades do corpo de técnicos 

Atitudes 

• Pró-atividade para buscar solução de problemas técnicos identificados; 
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• Atenção às necessidades técnicas de professores-tutores e discentes; 

• Ser paciente com alunos com necessidade de ajuda para problemas técnicos; 

Competências e habilidades 

Competência tecnológica – domínio técnico do AVA e das ferramentas auxiliares, para 

inserção e alteração de conteúdos e atividades, matrícula de alunos, auxilio de professores-

tutores e alunos. 

Competências sociais e profissionais – capacidade de relacionar-se com outros técnicos, 

professores-tutores e demais colaboradores; comunicar-se textualmente e oralmente com 

clareza, identificar o papel dos vários atores envolvidos no curso (professor-tutor, 

coordenador, técnicos) e o processo de comunicação com eles. 

4 Infraestrutura 

 Espaço de trabalho do corpo docente 

O corpo docente possui diferentes espaços de trabalho, a partir da condição de vínculo.  

4.1.1 Sala dos professores de dedicação 

Os professores em regime de dedicação em tempo integral e parcial dispõem de gabinete, 

constituído de mesa-bancada para computador, internet wireless, prateleira para livros, 

cadeiras e telefone.  

4.1.2 Sala coletiva 

Os professores horistas possuem uma sala para desenvolvimento das atividades acadêmicas 

que conta com bancadas individuais e computadores com acesso à internet e equipamentos 

de auxílio didático-pedagógico, assim como material lúdico para momentos de interação e 

descontração dos docentes. 

4.1.3 Sala de tutoria 

A Faculdade possui uma sala exclusiva para atividades tutoriais, contendo bancada com 8 

computadores e infraestrutura necessária. 
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4.1.4 Sala da coordenação 

A coordenação possui uma sala particular, com mesa, estante e computador, necessários ao 

desenvolvimento de seu trabalho e propício ao atendimento individual.  

4.1.5 Salas de reuniões 

A Faculdade possui duas salas de reuniões. Uma destinada a reuniões gerais e administrativas. 

Outra destinada aos diferentes grupos de gestão e trabalho: NDE, Colegiado, Equipe 

Multidisciplinar e CPA e outras reuniões necessárias, incluindo atendimentos de alunos. Cada 

um dos grupos possui estante e armário para arquivar os documentos próprios. A sala possui 

mesa de reuniões, telefone e acesso à internet. 

 Salas de aula 

Para as avaliações presenciais, o curso possui as salas de aula dos cursos presenciais, em 

horário alternativo e propício. Além das salas de aula já existentes, estão sendo construídas 

novas salas de aula.  

 

 Laboratório de apoio de informática 

O laboratório de informática da Faculdade é composto por 16 computadores, processador 

Intel i3, 4 gb de memória RAM e HD de 250 gb, monitor, teclado e mouse. Ressalta-se que o 

laboratório é destinado ao auxílio de alunos do ensino a distância que necessitem da 

infraestrutura de computador e internet de modo a viabilizar o cumprimento das atividades 

online, uma vez que o curso não prevê atividades presenciais e laboratoriais. É previsto, 

quando da autorização do curso a distância, a atuação de pessoa capacitada para auxiliar no 

uso dos computadores, acesso ao ambiente virtual de aprendizagem, dentre outros auxílios. 

A Biblioteca possui sala de apoio de informática, com 6 computadores com acesso à internet 

e ao sistema de consulta do acervo. A sala possui estrutura de acessibilidade, com computador 

com função de “reconhecimento de fala” habilitados, para deficientes visuais. Outras funções, 

como tamanho da letra, contraste das cores, são facilmente configurados à medida da 
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necessidade do aluno. A sala possui ainda interfone com a sala de atendimento da biblioteca, 

para acionar colaboradores para auxílio na retirada de materiais. 

4.3.1 Revisão periódica dos equipamentos do laboratório 

Os computadores do laboratório de informática serão revisados mensalmente pela equipe 

técnica. A manutenção será feita ao fim de cada semestre, no período de recesso ou férias, de 

modo a estar disponível durante todo o período letivo. 

 

 Ambientes profissionais 

Para a realização de estágio e atividades complementares, o aluno contará com a parceria da 

comunidade religiosa a qual pertence e seu líder, firmada mediante documento “Carta de 

indicação e compromisso de estágio”, assinada pelo líder, pastor, ministro ou equivalente, da 

comunidade religiosa.  

A Faculdade Teológica Batista de São Paulo possui ainda o Centro de Missões, iniciativa que 

visa, entre outras atividades, identificar instituição parceira e encaminhar alunos interessados 

para atuação nesta área, que podem ser computados como estágio ou atividade 

complementar, desde que seja em área equivalente. 

Além da parceria com a comunidade local, a Faculdade possui parceria com instituições, com 

atuação nacional, nas quais o aluno poderá efetuar o estágio: 

• Junta de Missões Estaduais da Convenção Batista do Estado de São Paulo; 

• Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira; 

• Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira. 

 

 Biblioteca 

A Biblioteca Dirce Rodrigues Kaschel está localizada na sede da Faculdade, à Rua João 

Ramalho, 466, Perdizes, ocupando todo o terceiro andar com 362,17 m². A Biblioteca está 

registrada no Conselho Regional de Biblioteconomia sob nº 02294/SP e conta com profissional 



102 
 
 

habilitado, também registrado no Conselho Regional de Biblioteconomia. Em seu processo de 

desenvolvimento e modernização, tem utilizado serviços de intercâmbio e tecnologias 

apropriadas para bom atendimento aos usuários. 

Atuando diretamente ligada à Direção da Faculdade, tem procurado alcançar o seu principal 

objetivo, que é disponibilizar e facilitar o acesso à documentação existente no acervo e o 

acesso à informação, gerada por processos que procuram aproximá-la cada vez mais daqueles 

que buscam seus serviços. 

4.5.1 Acervo físico 

Seu acervo é formado principalmente por obras teológicas, cobrindo também as necessidades 

das outras áreas de abrangência do curso, sendo constituído por livros, monografias, obras de 

referência e outros materiais, como periódicos, partituras musicais, fitas VHS, CDs e DVDS. A 

Biblioteca em uma instituição de ensino é um dos indicadores de sua qualidade de oferta. 

Neste sentido a Biblioteca da Faculdade Teológica Batista de São Paulo, tem sido referencial 

em formação teológica. A sua coordenação é feita com muito cuidado e detalhe por 

bibliotecário devidamente registrado no Conselho Regional de Biblioteconomia, o mesmo em 

relação à própria biblioteca, devidamente legalizada nesse Conselho. 

Sendo uma das principais infraestruturas de uma escola, buscamos constantemente 

investir na ampliação do seu acervo. Isso pode ser observado no gráfico a seguir, destacando-

se na atual gestão, iniciada em 1997, tivemos um acréscimo de 25.567 livros, com uma média 

de 1278 livros por ano considerando 22 anos de gestão, ultrapassando nestes 22 anos o que 

foi feito nos 40 anos anteriores (cerca de 24.000), superando a média de outros períodos da 

história da Faculdade.  

No gráfico é possível ver que o total de livros do acervo somam 47.269. A isso somamos todos 

os materiais disponibilizados para a pesquisa chegamos ao total de 72.718 itens, conforme 

tabela a seguir. Estas informações têm como base a data de 26/03/2019. As informações dos 

demais anos, no gráfico abaixo, se referem a 31/12 de cada ano:  
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A Faculdade possui convênio para empréstimos entre bibliotecas com as seguintes 

instituições: PUC-SP, UNIMESP, USP, Universidade Presbiteriana Mackenzie etc. para 

empréstimos de livros e está procurando alternativas para ampliar aos seus alunos a oferta 

de materiais de pesquisa.    

4.5.2 Acervo virtual 

As bibliotecas virtuais que possuem obras na área da Teologia estão em implantação e 

desenvolvimento no Brasil. As grandes bibliotecas virtuais disponíveis carecem de obras 

teológicas em Língua Portuguesa. O problema é acrescido pela falta de disponibilização de 

material no formato eletrônico por parte das editoras da área. A Faculdade possui contrato 
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com a biblioteca virtual Biblos, em expansão de acervo, especializada em livros virtuais na área 

de Teologia e Ciências da Religião. O acesso à biblioteca virtual Biblos será disponibilizado aos 

alunos do curso a distância e a bibliografia do curso contém obras disponibilizadas na mesma. 

A biblioteca virtual possui escalabilidade de acesso, permitindo aumento imediato na 

contratação dos mesmos. Possui ainda garantia de disponibilidade de serviço durante todos 

os dias e horários. A biblioteca pode ser acessada em 

http://plataforma.bibliotecabiblos.com.br/ 

Com o crescimento da disponibilização de revistas eletrônicas especializadas, a instituição 

constantemente mapeia revistas disponíveis, de acesso gratuito, a fim de verificar a 

acessibilidade e qualidade do material, para que possa ser usado como referência em seus 

cursos. 

• Correlatio – Metodista (https://www.metodista.br/revistas/revistas-
ims/index.php/COR) 

• Diversidade Religiosa - Universidade Federal da Paraíba 
(https://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/dr/index) 

• Estudos de Religião – Metodista (https://www.metodista.br/revistas/revistas-
ims/index.php/ER) 

• Fragmentos de Cultura – PUC – Goiás 
(http://seer.pucgoias.edu.br/index.php/fragmentos) 

• Fronteiras - Universidade Católica de Pernambuco 
(http://www.unicap.br/ojs/index.php/fronteiras/index) 

• Horizonte – PUC – Minas (http://periodicos.pucminas.br/index.php/horizonte/index) 
• identidade! - Faculdades EST 

(http://periodicos.est.edu.br/index.php/identidade/index) 
• Interações – PUC – Minas Gerais 

(http://periodicos.pucminas.br/index.php/interacoes/index) 
• International Journal of Latin American Religions – Anptecre 

(https://www.springer.com/social+sciences/sociology/journal/41603) 
• Mandrágora – Metodista (https://www.metodista.br/revistas/revistas-

ims/index.php/MA/index) 
• Numen - Universidade Federal de Juiz de Fora 

(https://periodicos.ufjf.br/index.php/numen) 
• Paralellus - Universidade Católica de Pernambuco 

(http://www.unicap.br/ojs////index.php/paralellus/index) 
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• Perspectiva Teológica - Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia 
(http://faje.edu.br/periodicos/index.php/perspectiva/capa) 

• Pistis e Praxis – PUC – Paraná (http://www2.pucpr.br/reol/pb/index.php/pistis) 
• PqTeo – PUC – Rio de Janeiro (http://periodicos.puc-

rio.br/index.php/pesquisasemteologia/index) 
• Protestantismo em Revista - Faculdades EST 

(http://periodicos.est.edu.br/index.php/nepp/index) 
• Reflexão – PUC – Campinas (http://periodicos.puc-

campinas.edu.br/seer/index.php/reflexao/index) 
• Reflexus - Faculdade Unida de Vitória 

(http://revista.faculdadeunida.com.br/index.php/reflexus/index) 
• Rev. Caminhando - Metodista (https://www.metodista.br/revistas/revistas-

ims/index.php/CA) 
• Rev. Vértices - USP (http://www.revistas.fflch.usp.br/vertices) 
• REVELETEO – PUC - São Paulo (http://revistas.pucsp.br/reveleteo) 
• REVER – PUC - São Paulo (https://www.pucsp.br/rever/) 
• Revista Atualidade Teológica – PUC – Rio (http://www.teo.puc-rio.br/home/?p=109) 
• Revista Batista Pioneira - Faculdade Batista Pioneira 

(http://www.revista.batistapioneira.edu.br/index.php/rbp) 
• Revista Brasileira de Interpretação Bíblica – PUC – Rio Grande do Sul 

(http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/ReBiblica) 
• Revista Caminhos – PUC - Goiás 

(http://seer.pucgoias.edu.br/index.php/caminhos/index) 
• Revista de Estudos Teológicos  - Faculdades Est 

(http://periodicos.est.edu.br/index.php/estudos_teologicos) 
• Revista de Teologia e Ciências da Religião da UNICAP – Universidade Católica de 

Pernambuco (http://www.unicap.br/ojs/index.php/theo) 
• Revista Fides Reformata – Mackenzie (https://cpaj.mackenzie.br/fides-reformata/) 
• Revista Observatório da Religião – Universidade do Estado do Paraná 

(https://paginas.uepa.br/seer/index.php/Religiao) 
• Revista Religare - Universidade Federal da Paraíba 

(https://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/religare/index) 
• Revista Teológica – Faculdade Teológica Batista de São Paulo 

(www.teologica.net/revista) 
• Sacrilegens - Universidade Federal de Juiz de Fora 

(https://periodicos.ufjf.br/index.php/sacrilegens) 
• Teocomunicação – PUC  - Rio Grande do Sul 

(http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/teo/index) 
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• Teoliteraria – PUC – São Paulo (http://revistas.pucsp.br/teoliteraria) 
• Último Andar – PUC – São Paulo (http://revistas.pucsp.br/ultimoandar/index) 
• UNITAS – Faculdade Unida (http://revista.faculdadeunida.com.br/index.php/unitas)  

 

4.5.3 Acessibilidade – serviços e recursos 

A Biblioteca possui sala de apoio de informática, com 6 computadores com acesso à internet 

e ao sistema de consulta do acervo. A sala possui estrutura de acessibilidade, com computador 

com função de “reconhecimento de fala” habilitados, para deficientes visuais. Outras funções, 

como tamanho da letra, contraste das cores, são facilmente configurados à medida da 

necessidade do aluno. A sala possui ainda interfone com a sala de atendimento da biblioteca, 

para acionar colaboradores para auxílio na retirada de materiais.  

4.5.4 Revisão e atualização do acervo 

Os meios utilizados para o desenvolvimento e atualização do acervo são: 

• Seleção de materiais bibliográficos (livros, periódicos e fitas de vídeo), pela modalidade de 

compra: 

• Semestralmente são solicitados aos professores os planos de ensino de cada unidade 

curricular para atualização da bibliografia básica e complementar. 

• Periodicamente a Biblioteca realiza trabalho de verificação do fluxo de material, em 

relação a situação do acervo, para preencher lacunas entre a necessidade do usuário e o 

material disponível. 

• Por indicação de usuários 

Aquisição de materiais bibliográficos 

• Por compra: A partir da necessidade apresentada pelas unidades curriculares do curso, é 

encaminhada uma listagem à administração da Faculdade, ou adquiridas diretamente pela 

biblioteca, por intermédio de verba própria. Para a compra de material bibliográfico, 

existem os seguintes critérios: 

o Se a bibliografia faz parte do planejamento de ensino; 
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o Se o título faz parte da complementação e atualização do acervo; 

o Se a área do conhecimento está defasada com relação ao número de títulos 

lançados no mercado editorial; 

o Se o título for recém-editado. 

• Por doação: a Biblioteca recebe doações de particulares, instituições da área teológica e 

de editoras. As doações são avaliadas pela Biblioteca, que destina ao acervo as obras de 

interesse para o curso. As obras não aproveitadas são encaminhadas para outras 

bibliotecas ou doadas aos alunos. 

• Por permuta: a Faculdade realiza permutas com outras instituições de ensino, 

especialmente de periódicos, enviando a “Revista Teológica” e recebendo em troca 

revistas de interesse para os cursos oferecidos. 

Com o crescimento do acervo visto em “Acervo físico”, é possível demonstrar que a 

atualização do acervo se insere no plano institucional, alocando-se na prática da gestão 

educacional recursos para que ocorra a sua viabilidade. Além do mais, a partir da comunidade 

acadêmica, especialmente o corpo docente, semestralmente a biblioteca tem a oportunidade 

de promover ações corretivas que se destinam à atualização do acervo a partir dos livros e 

outros itens que são indicados por eles para o desenvolvimento de sua atuação no processo 

de ensino. 

Aproveitando a inserção da instituição na oferta da modalidade a distância, buscou-se, dentro 

de uma visão inovadora, a disponibilização no mercado de acervo digital, ainda que, no campo 

específico de Teologia, as ofertas são reduzidas, realizando a contratação de acesso ao acervo 

digital especial para este campo do saber, com a empresa Biblos. 

4.5.5 Sistema de consulta 

O acervo da Biblioteca está informatizado e disponibilizado na Internet se valendo do software 

gerenciador GNUTECA (desenvolvido e mantido pela SOLIS – Cooperativa de Soluções Livres, 

juntamente com o Centro Universitário UNIVATES), colocando em funcionamento os módulos 

de cadastramento, empréstimos e consultas, o que permite aos usuários a solicitação de 

reserva e renovação de material bibliográfico via Internet à informação sobre a situação do 
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material emprestado em tempo real, além de utilizar o padrão MARC 21 para o tratamento 

técnico da informação. 

O tratamento técnico do acervo está baseado nas seguintes normas: catalogação (AARR2 – 

Anglo American Cataloguing Rules), classificação (CDD – Classificação Decimal de Dewey), 

indexação (Religion Indexes: Thesasurus e outras fontes de referência, acessadas via Internet). 

O GNUTECA é um software que funciona em ambiente gráfico, dentro da arquitetura de redes 

clientes/servidor, onde as tarefas ficam distribuídas entre os comutadores clientes e o 

servidor. As principais características do software GNUTECA são: 

• Multiusuário. 

• Funciona no ambiente Windows na fonte de dado. 

• Dentro da perspectiva operacional e de controle, o GNUTECA permite a utilização de 

códigos de barras padrão, que, associados aos livros e carteiras de identificação dos 

usuários, automatizam os procedimentos de atendimento, facilitando a atuação dos 

funcionários e diminuindo sensivelmente a incidência de erros. 

• Abrange todo o ciclo operacional da Biblioteca indo desde o cadastramento inicial dos 

usuários até a realização do balanço, oferecendo relatórios impressos de controle ou 

visualizáveis na tela. 

• A recuperação dos documentos é feita por intermédio de dois níveis de pesquisa: 

simples e multicampo. A multicampo permite um aprofundamento maior, ajudando 

na especificação da busca. 

• O acesso está disponível tanto pela Intranet quanto pela Internet, oferecendo aos 

usuários a possibilidade de consultas dentro (Intranet) e fora (Internet) do ambiente 

físico da Faculdade. 

• Permite aos usuários a solicitação de reserva e renovação de material bibliográfico via 

Internet a informação sobre a situação do material emprestado em tempo real.  

• Utiliza o padrão MARC 21, formato de descrição bibliográfica, desenvolvido pela 

Library of Congress (LC) dos Estados Unidos. 
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As informações do acervo constantes no GNUTECA são preservadas mediante backup 

periódico, conforme Plano de Contingência. 

4.5.6 Adequação das bibliografias básica e complementar 

Com o fim de compreender qual a real necessidade do número de volumes das obras da 

bibliografia básica e complementar para o curso de graduação em Teologia, o NDE 

desenvolveu uma metodologia a partir dos dados de 2018, cujos resultados foram aprovados 

na reunião de 26 de fevereiro de 2019. Essa metodologia possibilita compreender quais e 

quantas das obras referenciadas nas bibliografias do curso são efetivamente usadas. Devido 

ao curso em andamento, o estudo foi realizado considerando a bibliografia do bacharelado 

em Teologia presencial e o número de vagas autorizado para o mesmo. 

Metodologia 

O estudo considera a seguinte metodologia: 

1. Levantamento dos 1.000 volumes mais emprestados em 2018, a partir dos dados 

gerados pelo software de gestão do acervo, Gnuteca. 

2. Agrupamento dos volumes repetidos, mesma obra, mesmo quando de anos ou edições 

diferentes.  

3. Cruzamento dos volumes emprestados com as bibliografias básica e complementar do 

curso. 

4. Exclusão das obras levantadas que não pertencem à bibliografia básica nem 

complementar. 

5. Separação entre obras de bibliografia básica e complementar 

6. Divisão do número de volumes disponíveis de uma obra pelo total de vezes que os 

diferentes volumes de uma mesma obra foram emprestados, a fim de identificar uma 

média de volumes disponível por empréstimo. 

7.  Divisão do número total de empréstimos da obra mais emprestada pelo número anual 

de semanas de aula (40). 

8. Média entre os dois indicadores (volumes disponíveis por empréstimo e empréstimos 

por semana letiva) 
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9. A partir daí, identificação da proporcionalidade entre volume e número de vagas 

anuais. 

Análise de dados 

Dos 1000 volumes mais emprestados em 2018, 375 pertencem às bibliografias básica e 

complementar do curso. 

 

Bibliografia Básica 

Para as obras da bibliografia básica, a proporção média entre volume disponível e volume 

emprestado em 2018 é de 2,3. Pouco mais de 2 volumes disponíveis para cada empréstimo, 

sendo a proporção maior de 11 livros para um empréstimo e a menor de 0,09 livro para um 

empréstimo. 

Tomando-se como base o livro mais emprestado em 2018 da Bibliografia Básica (Gramática 

Instrumental do Hebraico Bíblico, de Antônio Renato Gusso), com 40 empréstimos, e dividindo 

o número de empréstimos pelas semanas de aula (40 anuais), temos a proporção de 1 livros 

emprestado por semana. 

A média entre os dois indicadores (volumes disponíveis por empréstimo e empréstimos por 

semana de aula), tem-se 1,5. Assim, 2 volumes de cada obra da bibliografia básica seriam 

suficientes para atender os discentes. Considerando-se as 120 vagas anuais, teríamos a 

proporção de 1 volume para cada 60 vagas.  

Bibliografia Complementar 

Para as obras da bibliografia complementar, a proporção média entre volume disponível e 

volume emprestado em 2018 é de 1,5. Pouco mais de 1 volume disponível para cada 

empréstimo, sendo a proporção maior de 17 livros para um empréstimo e a menor de 0,1 livro 

para um empréstimo. 

Tomando-se como base o livro mais emprestado em 2018 da Bibliografia Complementar 

(Panorama do Novo Testamento, de Robert H. Gundry), com 78 empréstimos, e dividindo o 
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número de empréstimos pelas semanas de aula (40 anuais), temos a proporção de 1,95 livros 

emprestado por semana.  

A média entre os dois indicadores (volumes disponíveis por empréstimo e empréstimos por 

semana de aula), tem-se 1,5. Assim, 2 volumes de cada obra da bibliografia complementar 

seriam suficientes para atender os discentes. Considerando-se as 120 vagas anuais, teríamos 

a proporção de 1 volume para cada 60 vagas.  

 

Variáveis 

Apesar do cálculo considerar o número de vagas, é necessário notar que as bibliografias 

variam em cada unidade curricular. Assim o número potencial de discentes buscando a mesma 

obra diminui.  

É necessário ressaltar ainda a possibilidade de preferências pessoais do professor, dando 

ênfase a alguma obra da bibliografia complementar em detrimento de obra da bibliografia 

básica. 

Nota-se que em 2018 começou a implantação de uma nova matriz curricular, o que influencia 

os resultados das obras das unidades curriculares de primeiro ano. 

Decisão 

Considerando os dados levantados e as possíveis variáveis, o NDE decide: 

1. Estabelecer a quantidade mínima de 3 volumes para a bibliografia básica (1 para 20 

vagas do curso presencial. A mesma proporção deve ser mantida na modalidade EaD); 

2. Estabelecer a quantidade mínima de 2 volumes para a bibliografia complementar (1 

para 60 vagas do curso presencial. A mesma proporção deve ser mantida na 

modalidade EaD); 

3. Encaminhar à Coordenação e ao Colegiado de curso a necessária revisão das 

bibliografias, verificando obras subutilizadas; 



112 
 
 

4. Acompanhar anualmente a relação entre empréstimos e bibliografias, a fim de 

readequar no Projeto Pedagógico de Curso, quando necessário. 

5. Refinar a metodologia, a fim de verificar se a quantidade de volumes atende com 

qualidade ao discente. 

Para a inclusão do material da Biblioteca Virtual Biblos, o Núcleo Docente Estruturante 

estudou as obras da plataforma, incluindo no projeto do curso as obras que se adequam às 

unidades curriculares, conforme pertinência e relevância temática. Pretende-se ainda um 

estudo futuro para mapeamento de artigos de revistas acadêmicas disponíveis digitalmente 

com o fim de constituir as bibliografias do curso.  

4.5.7 Revisão e atualização das bibliografias 

As bibliografias básica e complementar são revisadas e atualizadas seguindo os 

procedimentos seguintes: 

• Indicação do professor da unidade curricular 

• Análise e aprovação do Núcleo Docente Estruturante 

• Inclusão da obra no acervo físico ou digital 

O processo de revisão e atualização das bibliografias levará em conta: 

• Atualidade do material 

• Relevância do material 

• Disponibilidade do material 

Esses critérios são levados em conta pelo Núcleo Docente Estruturante.  

 Material didático 

Os materiais didáticos são desenvolvidos por professor da área, com vínculo institucional ou 

convidado, quando contratado como produtor de conteúdo. Os direitos autorais são 

adquiridos dos produtores por meio de contrato específico. O material produzido é, então, 

revisado e organizado pedagogicamente pela equipe multidisciplinar. 
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Os materiais didáticos são disponibilizados no AVA. Cópias impressas dos materiais são 

disponibilizados também nas bibliotecas dos polos para uso local, em quantidade suficiente 

para atender os alunos.  

4.6.1 Processo de controle de produção ou distribuição de material didático (logística). 

Contratação: O material didático é produzido por docentes da instituição ou por docentes 

convidados, mediante comprovação da formação na área dos conteúdos a serem produzidos. 

A produção é oficializada por meio de Contrato de Produção. 

Perfil da produção: A Coordenação do Curso envia ao produtor um script do que deve ser 

produzido, considerando o ementário e bibliografia da unidade curricular. A produção é feita 

em 10 unidades de conteúdo, com total de 150 páginas em média, e propostas de atividades 

avaliativas e avaliação final.  

• Conteúdos (texto): 150 páginas, dividido em 10 unidades 

• Proposta para 2 pesquisas ou questionários 

• Proposta para 6 fóruns de discussão 

• Introdução/ resumo 

• Conclusão 

• Avaliação dissertativa/alternativa 

Formatação:  

1. Fonte Arial; corpo 12; espaçamento entre linhas 1,5, justificado, sem recuo de 

parágrafos e com espaço entre parágrafos (1,5), margem superior/ esquerda 3 

cm; inferior/ direita 2 cm. 

2. Notas de rodapé são utilizadas somente para explicações ou esclarecimentos. 

3. Citações utilizam a sequência AUTOR, data, p. (Ex.: NASCIMENTO, 2012, p.2) 

4. As referências às fontes são colocadas ao final do texto em ordem alfabética e 

devem obedecer às normas da ABNT. 

5. Palavras estrangeiras devem ser figuradas em itálico. Línguas originais como 

grego e hebraico ou com outro sistema alfabético devem ser transliteradas. 
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6. Neologismos, termos técnicos e acepções incomuns devem vir entre aspas. 

Cada disciplina deve ser dividida em 10 módulos. Cada módulo deve conter: 

1. Texto  

2. Saiba mais – referencias para continuar estudando 

3. Nesse módulo vimos – resumo do módulo 

4. Perguntas para reflexão 

Revisão e editoração: Após entregue a produção, e equipe multidisciplinar e o professor-

tutor da unidade curricular revisam o material e encaminham à editoração. 

Metodologia, avaliação e estratégias de vídeo:  Após revisado e editorado, o professor-tutor 

e equipe multidisciplinar definem as atividades avaliativas, avaliação final e as estratégias de 

vídeo considerando-se a metodologia ICAP.   

Organização no AVA: O material será organizado dentro do Ambiente Virtual de Aprendizagem 

por tipo de material (cabeçalho com ementa, objetivos e professor-tutor, Documentos 

importantes, Textos, Fóruns e atividades, Vídeos e videoaulas, Materiais complementares). 

Na seção Textos, Fóruns e atividades e Vídeo e videoaulas o material é organizado por 

unidades de estudo, conforme cronograma pré-estabelecido.  

Na seção documentos importantes serão disponibilizados tanto o Planejamento da disciplina 

como o Guia do Aluno, documento contendo o cronograma e que o aluno deve cumprir para 

cada unidade, assim como informações sobre as avaliações. 

Distribuição: O material didático será disponibilizado em pdf no AVA e disponível para 

impressão, dividido por unidade de estudo na seção “Textos” e constitui o conteúdo teórico 

da disciplina. Todo o material é disponibilizado no início do semestre letivo. Cópias impressas 

do material serão disponibilizadas na biblioteca do polo em quantidade suficiente para 

atender os matriculados. O material do AVA possui backup. 

Processos de revisão e renovação do material: O material produzido passará por revisão ou 

renovação em caso de alteração da unidade curricular, revisão do Projeto Pedagógico do 
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Curso, sugestões do professor-tutor e discentes. A revisão ou renovação seguirá os mesmos 

critérios da produção, incentivando a produção autoral de professores da Instituição. 

 Estrutura dos polos 

Os polos do curso de graduação em Teologia necessitam ter, no mínimo, a seguinte estrutura: 

 

4.7.1 Secretaria 

Sala para atendimento de procedimentos de secretaria, com profissional capacitado ao 

atendimento, com estrutura de computador, internet e telefone. 

4.7.2 Biblioteca 

Espaço contendo o acervo da bibliografia básica e complementar, em proporção 

estabelecida pelo NDE.  

4.7.3 Laboratório de apoio de informática 

Laboratório com computadores com tecnologia suficiente para uso do AVA e outras TIC’s e 

com número de computadores que atendam a demanda do polo. 

4.7.4 Telefone 

Telefone para atendimento aos alunos e ao público da região. 

4.7.5 Sanitários (Masculino/Feminino) 

Estrutura de sanitários com acessibilidade. 

4.7.6 Acessibilidade 

Acessibilidade aos locais de atendimento, sanitários e laboratórios. 

4.7.7 Documentos Legais 

4.7.7.1 Termo de compromisso 
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Documento celebrado entre a Faculdade e a instituição interessada em ser polo, 

estabelecendo o termo de compromisso e cooperação entre ambas. 

4.7.7.2 Documento de comprovação da utilização do imóvel 

Documento que comprove a posse ou direito de uso do imóvel apresentada pela instituição 

interessada em ser polo. 

 

4.7.8 Estudo para implantação de polos de ensino a distância 

A Faculdade leva em conta a oferta de graduação em Teologia na modalidade a distância por 

meio de parcerias com outras instituições fora da região da sede, considerando a oferta dos 

cursos 1. Na região Sudeste, incluindo o interior do Estado de São Paulo; 2. Nas regiões Norte 

e Centro-Oeste. Para o estudo de viabilização dos polos, foram utilizados os dados Censo do 

IBGE (2017), Censo do Ensino Superior (CenSup 2017) e Censo EaD (2017). 

Segundo o Censo do Ensino Superior 2017, na Federação existe um total de 135 instituições 

que ofertam o curso de Teologia, sendo 133 privadas e 2 públicas, o que demonstra a intensa 

participação das instituições privadas para o curso. Na modalidade a distância, tem-se um 

total de 25 instituições que ofertam o curso de Teologia. 

O mapeamento dos locais para futuros polos considera: 

• A necessidade da existência de polos de apoio para oferecer serviços e estruturas que 

favoreçam os processos de aprendizagem e administrativos; 

• A existência de instituição interessada em tornar-se polo de EaD; 

• A adequação da instituição interessada aos padrões de polo exigidos pela Faculdade, 

conforme Estrutura dos polos; 

• A viabilidade de estabelecimento do polo na cidade da instituição interessada, diante 

da localização estratégica da cidade em sua região; 

• A tendência em abrir mais polos em Estados da Federação em que a Instituição ainda 

não atua do que no Estado em que já há presença institucional. 
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O Censo EaD 2017 aponta que a maioria das instituições que participaram estão concentradas 

nas regiões Sudeste (42%) e Sul (23%), enquanto as regiões Norte (6%) e Centro-Oeste (11%) 

tiveram índices menores de participação. A região Nordeste teve índice intermediário de 19%. 

O Censo aponta que 68% das instituições possuem polo de apoio presencial, sendo uma 

importante estratégia de alcance ao público. 30% das instituições abriram polos em regiões 

nas quais ainda não possuía atuação, e 30% abriram todos ou alguns polos em locais em que 

já atuavam. Cerca de 40% das instituições abriram polos em seu Estado de atuação, e cerca 

de 54% em outros Estados. Estes índices demonstram equilíbrio na tendência de abrir polos 

em novas regiões e outros Estados ou atender regiões em que já atuam e o mesmo Estado. 

Destaca-se ainda a forte presença de polos no interior dos Estados (78%). O Censo destaca a 

importância do polo para atendimentos administrativos, pedagógicos, interação entre alunos 

e realização de trabalhos coletivos, o que tende a crescer diante da publicação das Diretrizes 

para Extensão. O Censo aponta ainda para o crescimento na oferta de cursos regulamentados 

totalmente a distância, indicando tendências no ensino. 

As cidades escolhidas para implantação do polo são centrais no Estado ou região, atendendo 

às cidades vizinhas e oferecendo infraestrutura necessária ao polo. Além disso, as cidades 

possuem instituições parceiras, dispostas a implantar com agilidade e infraestrutura 

necessária o polo. A escolha por polos no Estado de atuação da Faculdade e em novos Estados 

segue a tendência de equilíbrio demonstrado no Censo EaD 2017.   

São Paulo – SP (Polo Sede) 

A existência do polo São Paulo (sede) justifica-se por ser o centro administrativo e pedagógico 

da Faculdade e, portanto, do curso de bacharelado em Teologia na modalidade a distância. 

Alguns dados, apresentados no contexto institucional, mostram a viabilidade da existência da 

modalidade.  

Considerando-se o Estado de São Paulo, de onde procedem a maior parte do alunato da 

Faculdade até então, São Paulo é o estado mais denso e economicamente mais rico do país, 

com pirâmide etária concentrada dos 19 aos 39 anos, e população predominantemente 

urbana.  



118 
 
 

Considerando a capital paulista onde localiza-se a sede da IES, a população apta ao Ensino 

Superior excede os 2,5 milhões, com os mesmos desafios de inclusão do Estado. Devido à 

natureza do curso estar vinculado a identidades religiosas cristãs, um panorama da 

distribuição religiosa do Estado contribui para a compreensão do público-alvo imediato do 

curso.  

Segundo o Censo 2010 o estado possui cerca de 9.937.853 evangélicos. No Estado de São 

Paulo nota-se uma predominância da população que se identifica com as tradições cristãs 

(católicos, evangélicos e outras tradições cristãs). Dentre esses, os evangélicos são o segundo 

maior segmento, público diretamente envolvido com a formação da instituição. Dentre os 

evangélicos, tem-se 485.601 que se identificam com a tradição batista, identidade religiosa à 

qual a IES está vinculada, embora a IES seja plenamente aberta às demais confissões. 

Considerando os mesmos dados, referentes à capital paulista, são 2.487.810 pessoas que se 

identificam como evangélicas, sendo 117.653 exclusivamente batistas.  

Assim, a IES vincula-se, devido à natureza do curso, a uma parcela significativa dentro da 

pluralidade religiosa do país, refletida aqui nos contextos mais imediatos do Estado e da 

Cidade.  

Polo Vitória-ES 

Segundo o Censo 2017, a cidade possui 327.801 habitantes. O mesmo Censo aponta para 

15.321 matrículas no Ensino Médio, possíveis ingressantes no Ensino Superior. Quanto ao 

campo religioso diretamente vinculado ao curso, a cidade possui 96.977 evangélicos e, destes, 

17.904 batistas. O Estado do Espírito Santo possui 78 instituições de Ensino Superior, sendo, 

dessas 73 privadas. No Estado, 11 instituições oferecem curso na área de Religião e Teologia.  

Polo Cacoal – RO 

Segundo o Censo 2017, a cidade possui 78.574 habitantes. O mesmo Censo aponta para 3.584 

matrículas no Ensino Médio, possíveis ingressantes no Ensino Superior. Quanto ao campo 

religioso diretamente vinculado ao curso, a cidade possui 30.675 evangélicos e, destes, 3.453 

batistas. O Estado de Rondônia possui 34 instituições de Ensino Superior, sendo, dessas 32 

privadas. No Estado, 9 instituições oferecem curso na área de Religião e Teologia.  
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Polo Cuiabá – MT 

Segundo o Censo 2017, a cidade possui 551.098 habitantes. O mesmo Censo aponta para 

78.687 matrículas no Ensino Médio, possíveis ingressantes no Ensino Superior. Quanto ao 

campo religioso diretamente vinculado ao curso, a cidade possui 145.292 evangélicos e, 

destes, 20.667 batistas. O Estado do Mato Grosso possui 59 instituições de Ensino Superior, 

sendo, dessas 56 privadas. No Estado, 12 instituições oferecem curso na área de Religião e 

Teologia.  

 

Polo Petrópolis – RJ 

Segundo o Censo 2017, a cidade possui 295.917 habitantes. O mesmo Censo aponta para 

10.881 matrículas no Ensino Médio, possíveis ingressantes no Ensino Superior. Quanto ao 

campo religioso diretamente vinculado ao curso, a cidade possui 79.069 evangélicos e, destes, 

5.186 batistas. O Estado do Rio de Janeiro possui 136 instituições de Ensino Superior, sendo, 

dessas 109 privadas. No Estado, 23 instituições oferecem curso na área de Religião e Teologia.  

Polo Campinas – SP 

Segundo o Censo 2017, a cidade possui 1.080.113 habitantes. O mesmo Censo aponta para 

41.051 matrículas no Ensino Médio, possíveis ingressantes no Ensino Superior. Quanto ao 

campo religioso diretamente vinculado ao curso, a cidade possui 273.812 evangélicos e, 

destes, 16.249 batistas. O Estado de São Paulo possui 611 instituições de Ensino Superior, 

sendo, dessas 510 privadas. No Estado, 38 instituições oferecem curso na área de Religião e 

Teologia.  

Polo Bauru – SP 

Segundo o Censo 2017, a cidade possui 343.937 habitantes. O mesmo Censo aponta para 

15.073 matrículas no Ensino Médio, possíveis ingressantes no Ensino Superior. Quanto ao 

campo religioso diretamente vinculado ao curso, a cidade possui 107.675 evangélicos e, 

destes, 3.838 batistas. O Estado de São Paulo possui 611 instituições de Ensino Superior, 
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sendo, dessas 510 privadas. No Estado, 38 instituições oferecem curso na área de Religião e 

Teologia. 

 

Polo São José do Rio Preto – SP 

Segundo o Censo 2017, a cidade possui 408.258 habitantes. O mesmo Censo aponta para 

15.683 matrículas no Ensino Médio, possíveis ingressantes no Ensino Superior. Quanto ao 

campo religioso diretamente vinculado ao curso, a cidade possui 97.107 evangélicos e, destes, 

2.486 batistas. O Estado de São Paulo possui 611 instituições de Ensino Superior, sendo, 

dessas 510 privadas. No Estado, 38 instituições oferecem curso na área de Religião e Teologia. 

Desenvolvimento da Comunidade 

Segundo os dados levantados, observa-se consistente presença evangélica no campo 

religioso, apontando para a necessidade de sólida formação teológica para ministros 

religiosos, teólogos e demais. Além disso, nota-se a contribuição efetiva de instituições 

privadas. A expansão da oferta do Bacharelado em Teologia na modalidade a distância 

permitirá contribuirmos com o Plano Nacional de Educação (PNE), especificamente com a 

Meta 12: elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% (cinquenta por 

cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da população de 18 (dezoito) a 24 

(vinte e quatro) anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% 

(quarenta por cento) das novas matrículas, no segmento público. 

5 Avaliação do Projeto Pedagógico do Curso 

Os processos avaliativos do curso de graduação em Teologia na modalidade a distância são 

multifacetados e multiníveis. Os processos avaliam as diversas instâncias da instituição e do 

curso, e são desenvolvidas em diferentes níveis institucionais.   

 Instâncias avaliadoras: MEC, ENADE, CPA e NDE e Colegiado de Curso e 

discentes.  
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As instâncias avaliadoras da instituição e do curso são: o Ministério da Educação, por meio dos 

processos de credenciamento institucional, autorização, reconhecimento e renovação do 

reconhecimento do curso, efetuadas a partir de visitas in loco, por comissão designada. O 

Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) também opera como elemento 

avaliador, por meio do qual é possível ter uma visão da qualidade de ensino ofertada, tanto 

para o Ministério da Educação quanto para a comunidade interna e externa da Faculdade. Por 

meio do ENADE, é possível ainda compreender déficits e desequilíbrios da matriz curricular, 

servindo como insumo para revisão da matriz.  

A Comissão Própria de Avaliação (CPA), formada por representantes docente, discente, do 

corpo técnico-administrativo e comunidade externa, em seu ciclo de avaliação trienal, opera 

como instância avaliadora da instituição, a fim de levantar dados sobre como diferentes 

públicos avaliam a instituição e seu serviço. Os dados levantados pela CPA são utilizados como 

indicadores para planejamentos, atualizações, mudanças e melhorias institucionais.  

O NDE e Colegiado de Curso operam especificamente quanto no nível do curso. São instâncias 

reguladoras e executivas, mas que auxiliam os processos avaliativos, principalmente quanto 

às avaliações institucionais das unidades curriculares, dos materiais didáticos, da matriz 

curricular e do próprio PPC. Podem ser auxiliados, ainda, por representantes da equipe 

multidisciplinar. 

O alunato também opera como instância avaliadora mediada por instrumentos próprios de 

avaliação, organizados e disponibilizados pela CPA e NDE/ Colegiado. Os alunos avaliam as 

diferentes instâncias da instituição (CPA) e do curso (avaliação das unidades curriculares). 

Avaliam também as TIC’s, professores, tutores, coordenação e polos. 

 Avaliação do Projeto Pedagógico de Curso 

O Projeto Pedagógico do Curso e seus componentes serão avaliados anualmente pelo NDE, a 

partir de dados levantados em processos avaliativos institucionais (CPA) e de curso (avaliação 

de estrutura, TIC’s e conteúdos curriculares) a fim de verificar a coerência entre perfil do 

egresso, metodologias, componentes curriculares e sua implantação, a fim de alterar, 

atualizar e revisar o PPC.  
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 Avaliação da estrutura, TIC’s e conteúdos curriculares 

A estrutura de ensino a distância (AVA, TIC’s, metodologias, unidades curriculares, e 

atividades extensionistas) são avaliados semestralmente, por meio de formulário próprio 

disponibilizado no AVA, ao fim de cada módulo, a fim de colher dados para atualização e 

melhorias. O NDE e Colegiado, baseado nos dados levantados, efetuará as revisões, 

atualizações e alterações necessárias. 

Quanto à infraestrutura tecnológica, seu funcionamento será avaliado também pelos 

professores-tutores e equipe multidisciplinar ao fim de cada semestre, mediante formulário 

avaliativo, propondo melhorias.  

 Avaliação do NDE e Colegiado de curso 

A atuação do NDE e Colegiado de curso serão avaliados em dois níveis: indiretamente, pela 

efetividade das ações de melhorias e diretamente, pela CPA, dentro do ciclo avaliativo 

conforme a legislação educacional. Os resultados das avaliações servirão de fundamento para 

mudanças no plano de trabalho do NDE e Colegiado de Curso. 

 Avaliação da Coordenação 

A atuação da Coordenação do curso de graduação em Teologia na modalidade a distância será 

avaliada pela CPA, dentro do ciclo avaliativo de três anos. Além disso, o NDE e Colegiado 

avaliarão anualmente a atuação da coordenação, em processo avaliativo interno. Os 

resultados das avaliações servirão de fundamento para mudanças no plano de trabalho da 

coordenação. 

 Avaliação do corpo docente e tutorial 

O corpo docente e tutorial será avaliado semestralmente, em processo avaliativo interno, por 

unidade curricular, por meio de formulário disponibilizado no AVA. Os resultados serão 

utilizados pela coordenação de curso e NDE para melhorias, atualizações e alterações do corpo 

docente e tutorial. 

 Avaliação dos polos 
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Os polos serão avaliados, a partir os critérios acima levantados, por formulário específico 

disponibilizado no AVA. Os resultados serão utilizados pela Coordenação de curso para 

melhorias na estrutura dos polos. 


