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INSTRUÇÕES GERAIS SOBRE A CONVALIDAÇÃO
EM BACHAREL EM TEOLOGIA
1. SOBRE O CURSO DE CONVALIDAÇÃO
a) É importante que os candidatos entendam que o curso todo tem 13 disciplinas que são
ministradas de forma transdisciplinar;
b) A duração total do curso é de 12 meses;
c) As aulas presenciais serão concentradas em 02 dias: 03 e 04 de outubro de 2016, conforme
calendário abaixo:
1º DIA DE AULA: 3/10/2016
ORDEM
01
02
03

AULA/ENCONTROTRANSDISCIPLINAR
Apresentação do Curso e instruções gerais
Teologia e Método / Tóp. Esp. em Teologia
História dos Batistas / Culto Cristão
Intervalo
F. da Educação / Tóp. Esp. em Ministérios

HORA
18h às 18h30
18h30 às 19h30
19h30 às 20h30
20h30 às 20h45
21h às 22h

PROFESSOR
Teresa
Teresa
Delambre
Teresa

2º DIA DE AULA: 3/10/2016
ORDEM
04
05
-

AULA/ENCONTRO TRANSDISCIPLINAR

HORA

PROFESSOR

Ministério Cristão / Teologia e Ética
18h às 19h
Delambre
Fenomenologia da Religião / Teologia Brasileira 19h às 20h
Delambre
Intervalo
20h às 20h15
Tóp. Esp. em Ciências Humanas /
21h15 às
06
Delambre
Tóp. Esp. em História
22h15
07
Monografia (RPC, PC I, PC II e PC III)
20h15 às
Teresa
21h15às
Encerramento da Convalidação
22h15
Teresa
22h30
d) Para cada disciplina do curso (em cima) há um trabalho/avaliação a ser entregue para que seja
lançada uma nota para cada disciplina;
e) O curso tem material didático (apostila) próprio, que será vendido aos alunos no primeiro dia de
aula;
f) É através do material didático (apostila) que os alunos tomam ciência dos trabalhos avaliativos a
serem feitos para cada uma das disciplinas do curso;
g) Os trabalhos avaliativos devem ser entregues conforme o calendário que estará na apostila;
Os trabalhos avaliativos devem ser feitos de forma manuscrita (próprio punho) e enviados via correio
para a Coordenação Geral Acadêmica (CGA) da Faculdade Batista do Rio de Janeiro (FABAT) nas datas
determinadas na apostila do curso;
h) O aluno integraliza o curso ao entregar todos os trabalhos propostos na apostila e a Monografia,
que deve estar em conformidade com as normas técnicas da Faculdade;
i) O aluno é aprovado no curso ao receber nota mínima 7.0 (sete) para cada uma das disciplinas e
na monografia;
j) Quanto aos valores, informa-se que:
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VALORES DA CONVALIDAÇÃO
TAXA DE INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO
R$ 40,00
CUSTO POR PARCELA MENSAL (MENSALIDADE)
R$ 350,00
CUSTO TOTAL DO CURSO (TOTAL DAS 12 PARCELAS) R$ 4.200,00
k) Não há descontos na matrícula e nos meses referentes a janeiro e julho. O pagamento destas
parcelas será integral;
l) Nas demais mensalidades o desconto de 5% será concedido se o pagamento for feito até o
vencimento. As mensalidades vencem no dia 16 de cada mês;
m) O pagamento das mensalidades será em 12 parcelas, sendo a primeira no ato da matrícula,
conforme data de início do curso indicado no calendário;
n) A renovação da matrícula será semestral, conforme data indicada no calendário. Caso haja
pendência de débito ou documental, a matrícula não poderá ser renovada sem a devida
regularização.
2. SOBRE A INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO
O processo seletivo para a Convalidação do curso de Bacharel em Teologia da FABAT será constituído
em duas fases.
1ª FASE: ANÁLISE DOCUMENTAL E CURRICULAR - A primeira fase consiste no preenchimento do
“Formulário de Informações Pessoas” e da entrega/apresentação dos documentos pessoais e
acadêmicos do interessado no curso, conforme informado nas tabelas abaixo.
TABELA 1: DOCUMENTOS PESSOAIS QUE DEVEM SER ENTREGUES

CARACTERÍSTICAS

Comprovante da taxa de inscrição do Processo Seletivo.
Carteira de identidade
C.P.F.
Certidão de nascimento ou de casamento.
Duas fotos 3 x 4.
Comprovante de residência.
Título de eleitor, obrigatório para os maiores de 18 (dezoito) anos, com
o comprovante da última votação.
Prova de quitação com o serviço militar, com carimbo de atualização da
quitação, para os candidatos do sexo masculino.

Documento Original
Cópia autenticada
Cópia autenticada
Cópia autenticada
Recentes
Cópia
Cópia autenticada
Cópia autenticada
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TABELA 2: DOCUMENTOS ACADÊMICOS QUE DEVEM SER ENTREGUES

CARACTERÍSTICAS

Diploma/Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente,
concluído em data anterior ao ingresso no curso livre de Teologia (nos
mesmos termos, o candidato que tenha realizado estudos equivalentes
ao Ensino Médio no exterior deverá apresentar prova de equivalência de
estudos fornecida pela autoridade competente).

Cópia autenticada

Publicação no Diário Oficial da conclusão do Ensino Médio.

Cópia (apenas para os
formados no Rio de
Janeiro a partir de
1985).

Histórico Escolar do Ensino Médio ou equivalente, concluído em data
anterior ao ingresso no curso livre de Teologia (nos mesmos termos, o
candidato que tenha realizado estudos equivalentes ao Ensino Médio no
exterior deverá apresentar prova de equivalência de estudos fornecida,
pela autoridade competente)

Cópia autenticada

Diploma ou certificado que comprove a conclusão do curso livre de
Teologia (com uma carga horária mínima de 1600 horas/aula)

Cópia autenticada

Declaração da instituição que expediu o diploma ou certificado de
conclusão do curso livre de Teologia, informando se o curso foi
ministrado na modalidade presencial e se o ingresso do curso foi por
meio de processo seletivo/vestibular.

Documento Original

Histórico escolar do curso livre de Teologia (contendo carga horária, nota
de aprovação e período de cada disciplina com ano e semestre em
que foram cursadas). Formados pelo curso de Bacharel em Teologia na
modalidade livre do STBSB devem, caso não possuam, solicitar este
documento no momento da inscrição.

Cópia autenticada

Conteúdo programático ou plano de cursos das disciplinas do curso livre
em Teologia. Formados pelo curso de Bacharelado em Teologia na
modalidade livre do STBSB estão isentos da apresentação destes
documentos no momento da inscrição.

Documento Original

2.1. COMO INSCREVER UM CANDIDATO
a) Cada pessoa interessada oficializará a sua inscrição na secretaria do Seminário Teológico
Ministerial Batista Litorâneo (STMBL) ou pelo site www.seminariolitoraneo.com.br;
b) Na secretaria do STMBL o inscrito deverá entregar todos os documentos solicitados acima e
pagar a taxa de inscrição no Processo Seletivo no valor de R$ 40,00 (quarenta reais). ATENÇÃO:
Não haverá devolução da taxa de inscrição sob nenhuma hipótese;
c) O STBSB analisará os documentos e elaborará uma planilha com o nome dos classificados para a
segunda fase do processo seletivo (ou prova de seleção);
d) O STMBL disponibilizará os nomes dos classificados pelo site e/ou mural da instituição.
2ª FASE: PROVA DE SELEÇÃO - Sendo classificado na análise documental/curricular o candidato será
convocado para faze a Prova de Seleção.
a) Prova de Seleção (conf. dias indicados no calendário) será realizada no STMBL;
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b) A prova será constituída de: 01. Questionário sociocultural; 02. Vinte e cinco questões de
múltipla escolha de Teologia Sistemática baseadas no livro “ERICKSON, Millard. Introdução a
Teologia Sistemática. São Paulo: Vida Nova, 1992, p.15-167”; e 03. Prova de Língua Portuguesa;
c) Considerar-se-á desclassificado o candidato que obtiver como resultado nota zero (0.0) na parte
de conhecimentos teológicos;
d) O candidato será classificado pelo total de pontos obtidos nas 25 questões de múltipla escolha e
na redação, sendo a classificação decrescente;
e) Desempate: Será adotado como critério de desempate o maior número de acertos no
somatório das áreas de conhecimentos bíblicos e teológicos. Persistindo empate, pelo
candidato menos idoso e que tirou maior nota na redação.
2.2. A CORREÇÃO DA PROVAS E A LISTAGEM DOS APROVADOS
a) Após a aplicação das provas, o STMBL irá remetê-las à FABAT para correção;
b) Após a correção das provas, a FABAT fará uma listagem dos aprovados do curso e enviará
para o STMBL, que a disponibilizará no site www.seminariolitoraneo.com.br.
2.3. COMO FAZER A MATRÍCULA
a) A efetivação da matrícula acontecerá a partir do momento em que o selecionado assinar o
contrato de Prestação de Serviços Educacionais e quitar a primeira parcela do curso;
b) Com todas as matrículas realizadas, o STMBL irá remeter todos os contratos para a FABAT, que
se encarregará de matricular os alunos no curso;
c) O não cumprimento destes itens enseja a não aceitação da matrícula e o candidato
convocado que não efetuar a matrícula nas datas estabelecidas no presente Edital, perderá o
direito à vaga.

