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Somos as Faculdades Batistas do Paraná, a instituição 
de Ensino Superior teológico mais tradicional do 
estado.

Proporcionamos uma ótima estrutura pedagógica 
e técnica para uma formação integralmente ética, 
evidenciando, assim, nosso posicionamento como 
instituição cristã que contribui para inclusão e acesso à 
cidadania de cada brasileiro. 

Contamos com um time de professores com experiência 
na área teológica, sendo eles mestres, doutores e pós-
doutores.

A FABAPAR é credenciada e reconhecida pelo MEC, 
mantida pelo Conselho Educacional da Convenção 
Batista Paranaense e integrada ao Sistema Federal 
de Ensino, conforme a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (9394/96).

Formar líderes relevantes comprometidos com a 
transformação espiritual, social e científica, promovendo 
conhecimento inovador por meio de princípios cristãos.

Ser referência no Brasil em ensino, pesquisa e extensão, 
inspirando pessoas a servirem à sociedade por meio de 
conhecimento e práticas transformadoras.

Quem somos

Missão

Visão
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Valores

A FABAPAR começou em 1940, quando o missionário 
norte-americano Arthur Beriah Deter (1868-1945) criou 
a então “Escola Batista de Treinamento”, que já tinha 
seus primeiros alunos antes mesmo de ter construído o 
local para as aulas. O prédio da faculdade foi inaugurado 
no dia 12 de outubro de 1940 e permanece, até hoje, 
como símbolo da história da FABAPAR, integrando sua 
estrutura física.

Em 1958, a Escola Batista de Treinamento foi renomeada, 
passando a se chamar “Instituto Bíblico A. B. Deter”. 
Além disso, a faculdade também mudou sua postura 
na década de 1950, quando passou a atender alunos 
externos, além dos alunos internos, que moravam na 
faculdade, e até mesmo mulheres que desejassem se 
tornar alunas do instituto.

No ano de 1974, outro passo é dado: é criado o Seminário 
Teológico Batista do Paraná pela Convenção Batista 
Paranaense. Neste contexto, inúmeros seminários 
surgiam no Brasil, chegando a ser cogitada a hipótese 
de haver mais alunos formados pelos seminários que 
igrejas necessitadas de pastores.

Tendo em vista não somente o reconhecimento 
nacional, mas também o aperfeiçoamento do ensino, 
foi formada a Faculdade Teológica Batista do Paraná, 
aprovada e reconhecida pelo MEC no ano de 2001.

Em 2010, a então FTBP expandiu ainda mais suas fronteiras, abrindo-
se para o Brasil e para o mundo através da criação do curso de 
Bacharelado em Teologia EAD. A partir do novo curso, a instituição 
passou a ter alunos no mundo todo.

Reconhecendo o potencial e a importância do ensino a distância, nos 
anos seguintes surgiram ainda cursos de Pós-Graduação e cursos 
livres a distância, contribuindo ainda mais na formação daqueles que 
reconhecem a importância da teologia.

Esta história, porém, ainda não terminou. Cada vez mais surgem 
novos projetos e propostas, a fim de melhorar a qualidade do 
ensino e sua propagação. Afinal, apesar de esta história ser 
longa, de 1940 até hoje, na verdade, ela está só começando.                                                                                                                                       

História

1- Comprometimento em 
servir ao próximo, visando 
à transformação social; 
2- Debates/diálogos com 
as diferentes crenças;
3- Valorização do 
mérito acadêmico; 
4- Busca do conhecimento e do 
crescimento do reino de Deus; 
5- Cooperação e 
espírito de equipe; 

6- Promoção da inclusão 
e dignidade; 
7- Incentivo à pesquisa e ao 
desenvolvimento pessoal;
8- Compromisso com a 
verdade e a transparência; 
9- Agir com ética, justiça 
e misericórdia;
10- Ofertar à sociedade 
contemporânea uma teologia 
fiel aos princípios cristãos.
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A proposta do Bacharelado em Teologia Presencial 
da FABAPAR é ser um caminho para a formação de 
teólogos, ministros e líderes que atuem alicerçados 
nos princípios cristãos, promovendo reflexão e atuação 
em todas as áreas e nos segmentos sociais. Visando 
compreender as necessidades fundamentais do homem 
contemporâneo e oferecendo à sociedade respostas às 
suas necessidades.

• Aula no período noturno;
• Experiência de 78 anos de ensino teológico;
• Corpo docente com experiência ministerial e 

acadêmica composto por mestres, doutores e 
pós-doutores reconhecidos nacionalmente;

• Biblioteca com mais de 35.000 volumes, 
totalmente informatizada;

• Sala multimídia e laboratórios 
à disposição dos alunos;

• Fácil acesso ao estacionamento (gratuito 
para alunos durante o período de aula);

• Oportunidade de estágio nas igrejas de 
Curitiba e Região Metropolitana.

BACHARELADO EM TEOLOGIA 
PRESENCIAL

A educação teológica ministrada pela FABAPAR 
oferece quatro ênfases que o aluno poderá 
escolher:

Ênfase no ministério pastoral;

Ênfase em missões;

Ênfase em exegese − hebraico e grego;

Ênfase em louvor e adoração.

Nossos cursos
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Educação teológica de qualidade, método de ensino 
inovador em que cada aluno estuda e assiste as aulas, 
conforme sua disponibilidade, direto da nossa plataforma.

• Aulas interativas e dinâmicas;
• Tutoria especializada;
• Acesso a materiais didáticos exclusivos;
• Corpo docente com experiência ministerial e 

acadêmica composto por mestres, doutores e pós-
doutores reconhecidos nacionalmente;

• Biblioteca com mais de 35.000 volumes, totalmente 
informatizada;

• Oportunidades de estágio nas igrejas de todo Brasil;
• Um encontro presencial a cada semestre.

BACHARELADO EM TEOLOGIA 
A DISTÂNCIA

Nossos cursos

Durante o curso os alunos podem escolher 
entre três ênfases:

Ênfase no ministério pastoral;

Ênfase em missões;

Ênfase em louvor e adoração.
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Para quem possui uma graduação reconhecida pelo MEC e 
pretende aprofundar seus conhecimentos, temos o Mestrado 
Profissional em Teologia.

O curso tem sua área de concentração na Teologia prática, em que 
o desenvolvimento dos estudos e o aperfeiçoamento teológico 
apresentam um embasamento sólido nas Escrituras, permitindo 
que esses conhecimentos sejam aplicados nas questões 
promovidas pela igreja, sociedade e cultura contemporânea.

MESTRADO PROFISSIONAL 
EM TEOLOGIA 

Nossos cursos

Releitura de Textos e Contextos Bíblicos;

Teologia e Práxis Pastoral e Comunitária;

Espiritualidade, Educação e Docência nos 
Processos Formativos.

Linhas de pesquisa:
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CURSOS
Teologia do Novo Testamento Aplicada;

Aconselhamento e Capelania;

Teologia e Interpretação Bíblica;

Estudos Analíticos do Pentateuco;

Gestão de Conflitos;

Teologia Sistemática Contextualizada;

Gestão e Liderança Corporativa;

Gestão de Projetos Sociais do Terceiro Setor;

Docência do Ensino Religioso;

Hermenêutica das Parábolas do Novo Testamento;

Demonologia Brasileira.

 

Os Cursos de Pós-Graduação da FABAPAR foram 
pensados para atender ao perfil de líderes dos tempos 
atuais, porque alia conhecimentos fundamentais 
das Escrituras Sagradas às necessidades, aos alvos 
e às transformações da sociedade moderna.

• Cursos 100% on-line;
• Corpo docente de mestres e doutores 

reconhecidos e com experiência ministerial;
• Tutoria especializada de apoio;
• Plataforma disponível em tempo integral.

PÓS-GRADUAÇÃO

Nossos cursos
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Nossos Cursos livres são voltados para a prática e 
contam com uma metodologia interativa e valor 
acessível. São recomendados  a todas as pessoas que 
pretendem ampliar seus conhecimentos com apoio 
de uma tutoria especializada.

• Certificado digital; 
• Cursos livres e abertos a todas as pessoas;
• 100% on-line;
• Curta duração;
• Com certificação.       

Capacitação em liderança 
e pastoreio de crianças;

Homilética Arte de Pregar;

Administração Eclesiástica;

Teologia Sistemática I;

Curso de Língua Portuguesa;

Louvor e Adoração;

Filosofia I;

Aconselhamento Pastoral;

Evangelismo;

Educação Ambiental 
e a Igreja;

Inclusão Social Igreja 
e Cidadania;

Ciência e Teologia;

Conhecendo a Bíblia;

Entendendo o Antigo 
Testamento I;

Entendendo o Novo 
Testamento I.

CURSOS LIVRES

Nossos cursos

CURSOS



Atendimento Geral
contato@fabapar.com.br

41 3024 8142 | 0800 600 8142

www.fabapar.com.br

Em meio a tantas versões bíblicas, com diferenças 
importantes, cada vez mais cresce a necessidade de o 
pesquisador, professor ou pregador conhecer bem suas 
línguas originais. No Brasil, eu não tenho dúvidas, a 
FABAPAR é destaque no ensino delas, pois conta com 
professores especializados, currículo adequado e carga 
horária, normalmente, maior do que a oferecida por 
outras instituições. Sim, lugar de aprender Teologia é na 

FABAPAR! 

Prof. Dr. Antônio Renato Gusso
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PRESENCIAL E EAD

BACHARELADO EM TEOLOGIA
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Bacharelado em Teologia 
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BACHARELADO EM 
TEOLOGIA PRESENCIAL

A proposta do Bacharelado em Teologia Presencial da 
FABAPAR é ser um caminho para a formação de teólogos, 
ministros e líderes que atuem alicerçados nos princípios 
cristãos, promovendo reflexão e atuação em todas as 
áreas e nos segmentos sociais. Visando compreender as 
necessidades fundamentais do homem contemporâneo e 
oferecendo à sociedade respostas às suas necessidades. 

A educação teológica ministrada pela FABAPAR oferece 
quatro ênfases que o aluno poderá escolher para se dedicar:

Seja aluno da FABAPAR e invista em um conhecimento 
que transforma.

Pastoral

Exegese Missões

Louvor e Adoração

Carga Horária:
3.640 h

Duração do Curso:
4 anos
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BACHARELADO EM
TEOLOGIA PRESENCIAL

O aluno será desafiado a estudar, vivenciar e praticar a 
realidade do ministério pastoral nas várias áreas de sua 
atuação, tais como: aconselhamento; capelania; preparação 
de sermões; e compreensão profunda das Escrituras; todas 
com base no caráter e na ética exigidos do líder eclesiástico.

O aluno também verá o ministério pastoral na perspectiva 
bíblica, histórica e prática, além de participar de debates 
sobre os desafios do exercício pastoral e da vida devocional 
do(a) pastor(a) na sua caminhada eclesiástica.

Ao longo de seus 78 anos, a FABAPAR formou muitos 
missionários que hoje atuam em diversos estados do 
Brasil e em outros países do mundo. A Faculdade conta 
com uma sala de missões cuja finalidade é aproximar as 
agências missionárias dos alunos de nossa instituição. Os 
alunos cursam disciplinas como: Missões Urbanas, Missões 
Transculturais, Teologia Bíblica da Missão, entre outras; 
unindo teoria e prática. Nossos professores têm experiência 
no campo missionário e interagem com missionários 
atuantes em diversas nações.

21 MissõesPastoral
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BACHARELADO EM 
TEOLOGIA PRESENCIAL

43
O aluno que optar pela ênfase na área de exegese, ou seja, 
no estudo das línguas originais, tendo a responsabilidade 
de priorizar a fidelidade à mensagem do texto sagrado. 
Será incentivado a produzir, ao longo do curso, estudos que 
tenham o verdadeiro sentido do texto.

O objetivo das disciplinas ofertadas é levar o aluno a 
não somente reconhecer, sem a ajuda de dicionários, as 
palavras mais utilizadas no texto original do Novo e do 
Antigo Testamento, ou seja, do grego e do hebraico, mas 
também a conhecer a gramática, traduzir textos escolhidos 
e, principalmente, desenvolver a leitura e a interpretação 
dos textos bíblicos.

Esta linha de estudo é direcionada para a  formação de 
líderes de Ministério de Louvor das igrejas e comunidades, 
buscando despertar no aluno a compreensão da amplitude 
deste ministério no Reino de Deus.

O aluno terá disciplinas como: Teologia, Louvor e Adoração; 
Prática de Banda; Repertório Congregacional; Culto 
Contextualizado; e Gestão de Projetos Sociais e Musicais. 
Em todas essas disciplinas se buscará unir aspectos técnicos, 
experiências ministeriais e o compromisso do ministro de 
adoração a uma vida de Santidade.

O estudante poderá passar por estágios específicos em 
sua formação nesta área. Os professores serão pastores e 
ministros da Primeira Igreja Batista de Curitiba − PIB.

Louvor e AdoraçãoExegese
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ÁREA DE 
ATUAÇÃO

BACHARELADO EM
TEOLOGIA PRESENCIAL

Nossos alunos poderão atuar como pastores em igrejas 
(ênfase pastoral), tradutores e escritores (ênfase em 
exegese), missionários (ênfase em missões) e ministros 
de louvor (ênfase em louvor e adoração). Lecionar no 
ensino religioso de escolas públicas, privadas e instituições 
teológicas, além de prestar concursos públicos ou atuar em 
ONGs.

- O currículo apresenta uma ênfase no estudo bíblico;

- Promove a reflexão sobre a responsabilidade da igreja 
na sociedade atual;

- Prepara o aluno para cooperar na melhoria da sociedade;

- Capacita o estudante para o domínio e o exercício das 
competências Ministeriais;

- Oportuniza o conhecimento e o diálogo com as 
diferentes tradições religiosas;

- Prepara os alunos para atuarem como agentes de 
transformação e desenvolvimento da igreja e da sociedade;

- Acordos com igrejas, agências missionárias e ONGs para 
os acadêmicos desenvolverem diversas atividades sociais.

DIFERENCIAIS 
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A FABAPAR foi a primeira Faculdade Teológica Batista 
a ser reconhecida pelo MEC no Brasil, além disso ela tem 
uma tradição histórica maravilhosa e uma proximidade 
muito especial com as igrejas locais. Integrando, assim, 
o conhecimento acadêmico com a prática. Por isso, os 
seminaristas da Primeira Igreja Batista de Curitiba estudam 
na FABAPAR, por recomendação de seus pastores ou 
recomendação da direção da igreja, porque há uma sinergia 

maravilhosa, e digo para você: vale a pena.

Prof. Me. Paschoal Piragine Jr



Bacharel Teologia Presencial | fabapar.com.br20

Bacharelado em Teologia 
a distância
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BACHARELADO EM 
TEOLOGIA A DISTÂNCIA

O curso de Bacharelado em Teologia a distância das 
Faculdades Batista do Paraná é direcionado a pessoas que 
procuram se aprofundar no aprendizado das Escrituras, a 
Líderes que querem se preparar para atender ao chamado de 
uma vida eclesiástica, também para aqueles que querem se 
especializar como docente na área Teológica, e pessoas, no 
geral, que desejam melhorar sua qualificação para o trabalho 
em suas comunidades religiosas. Pessoas estas que apesar 
de sua necessidade ou seu sonho não conseguem ajustar sua 
dinâmica de vida a um ensino presencial por causa de seu 
trabalho, pela ausência familiar e deslocamento até a escola.
Pensando nesta realidade, as Faculdades Batista do Paraná 
oferta o curso de Bacharel em Teologia nesta modalidade.

Através de uma sala de aula on-line, os alunos têm acesso a 
conteúdos, exercícios e aulas que os ajudam a se prepararem 
para os desafios do mundo real, com horários flexíveis e 
acompanhamento diário por parte de tutores e professores, 
de maneira que a caminhada rumo ao aprendizado não seja 
solitária. Nossas disciplinas incluem experiências de líderes e 
professores comprometidos com os princípios cristãos e com 
o cuidado das comunidades religiosas e da sociedade. 

DIFERENCIAIS

- Experiência de 78 anos de ensino teológico;

- Corpo docente com experiência ministerial, sendo mestres 
e doutores reconhecidos pela CAPES (MEC);

- Biblioteca com mais de 35.000 volumes, totalmente 
informatizada;

- Sala multimídia e laboratórios à disposição dos alunos;

- Fácil acesso ao estacionamento (gratuito para alunos 
durante o período de aula).

Carga Horária:
3.440 h

Duração do Curso:
4 anos 
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PLATAFORMA 
DE ESTUDOS

Nossos materiais didáticos foram construídos por professores
competentes em suas áreas de conhecimento, com muita 
pesquisa e com o desejo de construir um fundamento em 
que nossos alunos possam firmar sua aprendizagem e a 
partir deles buscar mais conhecimento. Desta forma, além 
de nossas apostilas, oferecemos indicações de leituras para 
maiores aprofundamentos nos assuntos que os alunos se 
interessem em suas pesquisas.

Para além do conteúdo, pensamos também na forma. As 
apostilas são disponibilizadas gratuitamente em formato 
digital e podem ser adquiridas impressas, também. Ambas 
com o mesmo conteúdo, o aluno pode estudar da maneira 
que melhor lhe aprouver.

MATERIAIS 
DIDÁTICOS

BACHARELADO EM
TEOLOGIA A DISTÂNCIA

Pensando na melhor experiência de aprendizagem para 
nossos alunos, escolhemos como ambiente virtual de 
aprendizagem (AVA) o Moodle 3.5, versão mais atualizada 
de uma das plataformas mais tradicionais e reconhecidas 
mundialmente por sua qualidade e funcionalidade, além de
ser prática e intuitiva.

Ali, em nosso ambiente de aprendizagem, o aluno tem 
acesso ao conteúdo do curso, tem contato com professores,
tutores e colegas de curso, suporte para o que precisar e 
uma série de recursos que visam facilitar o processo de 
apreensão de conteúdo on-line.
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TUTORIA

Temos uma equipe de tutoria formada por pessoas 
responsáveis pelo acompanhamento dos alunos quanto 
à inserção no curso, auxiliando na ambientação com a 
plataforma de ensino, possibilitando um melhor rendimento 
nas disciplinas e fazendo a mediação entre o conteúdo e os 
professores.

São pessoas que, além de conhecimento técnico, têm 
empatia com o aluno e cumprem o papel de melhorar a 
caminhada acadêmica, com apoio, suporte e dedicação.

A FABAPAR acredita que a experiência em sala de aula é algo 
extraordinário, pois torna o aprendizado interativo, criativo e 
prazeroso, tanto para professores como para alunos. Sendo 
assim, oferecemos nos encontros presenciais do curso de 
Bacharelado EAD salas de aula com professores dispostos a 
construir um ensino relevante com conteúdos aprofundados 
das disciplinas que nossos alunos vão cursar, para atender 
ao propósito de seu chamado e às necessidades de sua 
igreja. Os encontros presenciais impulsionam os alunos a 
conquistarem uma aprendizagem responsável e interativa, 
pois o aluno EAD compreende que a tecnologia melhorou 
a adesão de inúmeras pessoas que ansiavam estudar, mas 
que enfrentavam desafios que as impediam. É uma grande 
conquista o aluno ter acesso a um ambiente rico em conteúdos 
e informações, sendo auxiliados por tutores, professores 
formadores, coordenadores e supervisores que trilham juntos 
a caminhada acadêmica. O encontro presencial é uma reunião 
de inúmeras pessoas, vindas de todas as regiões de nosso 
país, para trocarem dúvidas e conhecimento, construindo 
um ambiente colaborativo de aprendizagem. É realizado um 
encontro presencial por semestre, com duração de dois dias 
(Sábado e Domingo).

ENCONTROS 
PRESENCIAIS

BACHARELADO EM 
TEOLOGIA A DISTÂNCIA



Bacharelado 

matricula.bacharel@fabapar.com.br

 41 3024 8142 | 0800 600 8142

WhatsApp: 

As igrejas, comunidades eclesiásticas, Organizações Governamentais, 
e diversas áreas sociais, culturais, musicais, emocionais e espirituais 
necessitam de líderes altamente preparados e especializados em suas 
atividades. A FABAPAR possui uma experiência de quase 80 anos na área 
teológica. O curso de Teologia na modalidade a distância das Faculdades 
Batista do Paraná possui todas as condições para isso: biblioteca 
especializada com quase 40 mil volumes, professores doutores, pós-
doutores e mestres, um currículo adequado à necessidade de nosso tempo, 
um grupo de tutores extremamente preparado para o atendimento técnico 
aos alunos e uma infraestrutura que proporciona diversos recursos para o 
aprendente. Venha fazer parte você também dessa história.

Prof. Dr. Jaziel Guerreiro Martins

Av. Silva Jardim, 1859. Água Verde 80240-020

Estacionamento: Rua Pasteur,645 - Batel

www.fabapar.com.br
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RECONHECIDO PELO MEC
100% ON-LINE
ACESSO À PLATAFORMA 24H
TUTORIA DE APOIO

PÓS-GRADUAÇÃO
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cursos11
totalmente

on-line 

Flexibilidade

Economia de Tempo

Conteúdo Atualizado 
e Contextualizado



Carga Horária:
400h

Duração do Curso:
9 a 18 meses

O aluno não precisa comparecer 
a FABAPAR.

100% on-line 
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Tutoria Especializada 
 Atendimento via WhatsApp, Chat e 0800 600 8142. 

TEOLOGIA E 
INTERPRETAÇÃO 
BÍBLICA

A Pós-Graduação em Teologia e Interpretação Bíblica tem 
por objetivo oferecer aos alunos meios de realizarem uma 
pesquisa exegética, possibilitando o aprofundamento nos 
escritos analisando o autor, o gênero literário e seu contexto. 
Proporciona aos alunos a oportunidade de continuarem a 
se aperfeiçoar academicamente, produzindo estudos de 
qualidade.

A exegese é empregada para a interpretação e o 
esclarecimento crítico de obras, sobretudo nos textos 

Pós-Graduação Lato Sensu | 100% on-line

religiosos. Os biblistas precisam dominar uma variedade de
disciplinas que contribuem para uma análise fiel dos textos, 
como o estudo de antecedentes históricos e culturais, 
verificação da origem do texto, gramática e sintaxe da obra 
no original.

Em decorrência da carência de cursos de Pós-Graduação 
Lato Sensu na área de Interpretação Bíblica, as Faculdades 
Batista do Paraná criou em 2016 o programa de Pós-
Graduação em Teologia e Interpretação Bíblica.

Incentivar e desafiar nossos alunos a sempre buscarem 
as verdades das Sagradas Escrituras e aplicá-las a nossa 
realidade.
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PÚBLICO-ALVO

TEOLOGIA E 
INTERPRETAÇÃO
BÍBLICA

O curso foi pensado para atender ao perfil de líderes dos 
tempos atuais, porque alia conhecimentos fundamentais 
das Escrituras Sagradas às necessidades, aos alvos e às 
transformações da sociedade moderna: líderes que atuam 
ou desejam atuar nos campos relacionados ao estudo das 
escrituras, tais como líderes educacionais, líderes religiosos 
e estudiosos de áreas afins.

Oferecer aos alunos meios de realizarem uma pesquisa 
exegética, possibilitando o aprofundamento nos escritos 
analisando o autor, o gênero literário e seu contexto. Também 
proporciona aos alunos a oportunidade de continuarem a 
se aperfeiçoar academicamente, produzindo estudos de 
qualidade. 

OBJETIVOS 
DO CURSO
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TEOLOGIA E 
INTERPRETAÇÃO
BÍBLICA

Introdução ao Estudo em EAD

Estudo nas Epístolas

Estudos na Literatura Poética

Escola Patrística

Estudos nos Profetas

Estudos nos Evangelhos de Atos

Metodologia Exegética

Trabalho de Conclusão de Curso de I

Trabalho de Conclusão de Curso II

Prof. Me. Margareth Silva

Prof. Me. Eduardo Getão

Prof. Dr. Reginaldo Pereira

Prof. Dr. Jaziel Martins

Prof. Dr. Reginaldo Pereira

Prof. Dr. Jaziel Martins

Prof. Dr. Claiton Kunz

Prof. Dra. Sandra Gusso

Prof. Dra. Sandra Gusso

Prof. Me. Robson Ghedini

Prof. Me. Eduardo Getão

Prof. Dr. Reginaldo Pereira

Prof. Me. Alan Macedo

Prof. Dr. Reginaldo Pereira

Prof. Dr. Jaziel Martins

Prof. Dr. Claiton Kunz

Prof. Esp. Jean Gonçalves

Prof. Esp. Jean Gonçalves

MÓDULO
DISCIPLINAR

PROFESSOR
CONTEUDISTA

PROFESSOR
FORMADOR



Carga Horária:
400h

Duração do Curso:
9 a 18 meses

O aluno não precisa comparecer 
a FABAPAR.

100% on-line 
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Tutoria Especializada 
 Atendimento via WhatsApp, Chat e 0800 600 8142. 

ACONSELHAMENTO 
E CAPELANIA

A Pós-Graduação em Capelania e Aconselhamento Pastoral 
está voltada a lideranças que exercem acompanhamento 
e aconselhamento a pessoas que carecem de auxílio em 
situações de crise. O curso visa à lapidação da vocação e o 
incentivo à especialização de líderes na área da capelania nos 
setores hospitalares, carcerários e educacionais. 

A especialização permeia os campos de ensino da Filosofia, 
da Sociologia, da Psicologia e obviamente da Teologia, 
convergindo os estudos teóricos à prática social.

Pós-Graduação Lato Sensu | 100% on-line

Capacitar lideranças que atuam no aconselhamento pastoral 
a pessoas ou grupos, nas diversas situações de crise.
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PÚBLICO-ALVO

O Curso de Pós-Graduação em Capelania e Aconselhamento 
da FABAPAR é destinado a pastores, capelães, psicólogos, 
assistentes sociais, educadores sociais, filósofos, missiólogos 
e profissionais de áreas afins.

Capacitar o aluno e oferecer uma visão sobre a importância 
da união teórica e prática. O valor da associação dos campos 
da psicologia, teologia, antropologia, e espiritualidade, para 
complementar a atuação desses líderes que vão ou já estão 
atuando no aconselhamento pastoral a pessoas ou grupos, nas 
diversas situações de crise. E o aperfeiçoamento de pastores 
e líderes que atuam diretamente na área de aconselhamento 
e capelania. Formar novos conselheiros e capelães para 
exercerem o ofício, instrumentalizando suas práticas na 
perspectiva da análise, nos métodos de aconselhamento e no 
processo de crescimento espiritual.

OBJETIVOS 
DO CURSO

ACONSELHAMENTO 
E CAPELANIA
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ACONSELHAMENTO
E CAPELANIA

Introdução ao Estudo em EAD

Capelania Social e Carcerária

Aconselhamento Familiar e Conflitos

Espiritualidade: A Teologia da Alma e do Coração

Psicologia Aplicada ao Aconselhamento

Trabalho de Conclusão de Curso I: Teoria e Pesquisa

Didática e Metodologia do Ensino Superior

Trabalho de Conclusão de Curso II: Fórum Permanente

Prof. Me. Margareth Silva

Prof. Dr. Edilson Soares de Souza

Prof. Me. Daniel Jaccoud

Prof. Dr. Jaziel Martins

Prof. Dr. Edilson Soares de Souza

Prof. Dra. Sandra Gusso

Prof. Dr. Kátia Cunha

Prof. Dra. Sandra Gusso

Prof. Me.  Robson Ghedini

Prof. Esp. Jean Gonçalvesp

Prof. Me. Daniel Jaccoud

Prof. Me. Alan Macedo

Prof. Dr. Jaziel Martins

Prof. Esp. Jean Gonçalves

Prof. Dra. Gleyds Domingues

Prof. Esp. Jean Gonçalves

MÓDULO
DISCIPLINAR

PROFESSOR
CONTEUDISTA

PROFESSOR
FORMADOR



Carga Horária:
400h

Duração do Curso:
9 a 18 meses

O aluno não precisa comparecer 
a FABAPAR.

100% on-line 
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Tutoria Especializada 
 Atendimento via WhatsApp, Chat e 0800 600 8142. 

ESTUDOS 
ANALÍTICOS DO 
PENTATEUCO

Na tradição judaica, os cinco primeiros livros são chamados de 
Torá, já entre os cristãos os livros são chamados de Pentateuco. 
Tais livros compõem um conjunto de várias tradições ainda 
hoje exploradas por judeus e cristãos, e contêm os alicerces da 
trajetória histórica do antigo Israel.

Diante da importância desses livros para a compreensão da 
história do povo judeu e, consequentemente, para se entender 
pontos do Antigo Testamento, a organização Faculdades 
Batista do Paraná viu a necessidade de oferecer o referido 
curso, dentro das normas legais que regem a Pós-Graduação 
Lato Sensu.

O Pentateuco revela aos leitores pontos importantes sobre 
Deus, e a forma como Ele se relacionou com os homens 
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daquela época, como aconteceram os eventos salvíficos a favor 
do seu povo e a aliança do Sinai. 

Nessa dinâmica histórica, o aluno tem a oportunidade de 
entender a cultura da época e as leis estabelecidas, além de 
determinar um panorama sobre a constituição do povo e seu 
legado histórico religioso e explicar para a sociedade atual.
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PÚBLICO -ALVO

O curso de Pós-Graduação em Estudos Analíticos 
do Pentateuco atende ao perfil de um estudioso dos 
tempos atuais, porque alia conhecimentos fundamentais 
das Escrituras Sagradas e as tendências, dúvidas e 
transformações da sociedade moderna.

Estudar os aspectos históricos dos livros, buscando sua 
aplicabilidade aos dias atuais, esclarecendo a cultura do povo 
de Israel, sua aliança com Deus, os diversos tipos de eventos 
ocorridos na época, o desenvolvimento da religião e como isso 
afeta os cristãos.

OBJETIVOS 
DO CURSO

ESTUDOS 
ANALÍTICOS DO 
PENTATEUCO

Estudar os aspectos históricos dos livros, buscando 
sua aplicabilidade aos dias atuais.
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ESTUDOS 
ANALÍTICOS DO 
PENTATEUCO

Introdução ao Estudo em EAD

Gênesis

Êxodo

Exegese Aplicada

Levítico

Números

Deuteronômio

Trabalho de Conclusão de Curso I

Trabalho de Conclusão de Curso II

Prof. Me. Margareth Silva

Prof. Dr. Reginaldo Pereira

Prof. Me. Janete Oliveira

Prof. Dr. Antônio Renato Gusso

Prof. Dr. Antônio Renato Gusso

Prof. Dr. Gelci André

Prof. Dra. Marivete Kunz

Prof. Dra. Sandra Gusso

Prof. Dra. Sandra Gusso

Prof. Me.  Robson Ghedini

Prof. Dr. Reginaldo Pereira

Prof. Esp. Jean Gonçalves

Prof. Dr. Antônio Renato Gusso

Prof. Dr. Antônio Renato Gusso

Prof. Dr. Gelci André

Prof. Dra. Marivete Kunz

Prof. Esp. Jean Gonçalves

Prof. Esp. Jean Gonçalves

MÓDULO
DISCIPLINAR

PROFESSOR
CONTEUDISTA

PROFESSOR
FORMADOR



Carga Horária:
400h

Duração do Curso:
9 a 18 meses

O aluno não precisa comparecer 
a FABAPAR.

100% on-line 
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Tutoria Especializada 
 Atendimento via WhatsApp, Chat e 0800 600 8142. 

GESTÃO DE 
PROJETOS SOCIAIS 
DO TERCEIRO SETOR

O Curso em Gestão de Projetos Sociais no Terceiro Setor é 
uma Pós-Graduação das Faculdades Batista do Paraná que 
foi criada em 2011. O programa surgiu em decorrência da 
carência de cursos de Pós-Graduação Lato Sensu na área do
Terceiro Setor. A organização Faculdades Batista do Paraná 
viu a necessidade de oferecer o referido curso, dentro das 
normas legais que regem a Pós-Graduação Lato Sensu.

O Terceiro Setor é definido como um grupo de organizações 
da sociedade civil de direito privado sem fins lucrativos 
que realizam atividades em prol do bem comum, ou seja, 
organizações atuantes no desenvolvimento e defesa de 
direitos e interesses dos cidadãos.

O último levantamento disponível sobre as FASFIL 
(Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos) 
no Brasil, que trouxe informações de 2005 até 2010, 
separou estas organizações da seguinte maneira: 35% 
são associações de moradores, centros e associações 
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comunitários, associações profissionais e associações de 
produtores rurais. As instituições de cunho religioso − como 
igrejas, paróquias, seminários, templos e centros espíritas 
− somam 25%. Organizações voltadas para cultura e 
recreação, 14%, para assistência social aos mais vulneráveis 
11,6%, para educação e pesquisa, incluindo desde o ensino 
infantil até o superior, 6%, e, por último, as organizações 
no campo de habitação, saúde, meio ambiente e proteção 
animal, 2,1%.

A pesquisa revelou um crescimento neste período, porém 
de 2005 a 2010 o crescimento foi de 8,8%, de 267,3 mil 
organizações para 290,7 mil. Este crescimento foi menor do 
que no período de 2002 a 2005, que chegou a 22,6% com
relação à pesquisa anterior.

O Terceiro Setor tem ocupado e desempenhado um papel 
importante na sociedade, principalmente quando se fala no 
processo de transformação de realidades.
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PÚBLICO-ALVO

O curso atende ao perfil de um profissional dos tempos 
atuais, porque alia conhecimentos fundamentais das 
Ciências Humanas e Sociais e as características específicas 
da especialização almejada.

Preparar profissionais que compreendam a realidade 
social no Brasil para contribuir de forma efetiva com as 
organizações sem fins lucrativos, auxiliando a transformação 
social na contemporaneidade. O aluno deve entender a 
gestão de políticas públicas, a importância do Terceiro Setor, 
do voluntariado e da responsabilidade social empresarial no 
desenvolvimento de políticas públicas. O aluno deve ser 
capaz de desenvolver análises de contexto e estruturação de 
projetos sociais.

É um curso de especialização em nível Pós-Graduação Lato 
Sensu voltado às expectativas de aprimoramento acadêmico, 
ministerial, profissional e com caráter de educação 
continuada. Oferecido exclusivamente a quem possui 
diploma de graduação, possibilita aos alunos aprofundarem 
seus conhecimentos e competências.

OBJETIVOS 
DO CURSO

GESTÃO DE 
PROJETOS SOCIAIS 
DO TERCEIRO SETOR
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GESTÃO DE 
PROJETOS SOCIAIS 
DO TERCEIRO SETOR

Introdução ao Estudo em EAD

ONGs, Terceiro Setor e Responsabilidade Social

Ética e Cidadania

Liderança e Gestão

Pedagogia Social e Educação Popular

Trabalho de Conclusão de Curso I: Teoria e Pesquisa

Didática e Metodologia do Ensino Superior

Planejamento e Gestão de Processos

Trabalho de Conclusão de Curso II: Fórum Permanente

Prof. Me. Margareth Silva

Prof. Me. Eduardo Getão

Prof. Dr. Edilson Soares de Souza

Prof. Dr. Uipirangi Câmara

Prof. Dra. Gleyds Domingues

Prof. Dra. Sandra Gusso

Prof. Dra. Kátia Cunha

Prof. Me. Leclerc Victer

Prof. Dra. Sandra Gusso

Prof. Me. Robson Ghedini

Prof. Me. Eduardo Getão

Prof. Me. Robson Ghedini

Prof. Esp. Jader Teruel

Prof. Dra. Gleyds Domingues

Prof. Esp. Jean Gonçalves

Prof. Dra. Gleyds Domingues

Prof. Esp. Jean Gonçalves

Prof. Esp. Jean Gonçalves

MÓDULO
DISCIPLINAR

PROFESSOR
CONTEUDISTA

PROFESSOR
FORMADOR



Carga Horária:
400h

Duração do Curso:
9 a 18 meses

O aluno não precisa comparecer 
a FABAPAR.

100% on-line 
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Tutoria Especializada 
 Atendimento via WhatsApp, Chat e 0800 600 8142. 

DOCÊNCIA DO 
ENSINO RELIGIOSO

O curso em Docência do Ensino Religioso do Setor de Pós-
Graduação das Faculdades Batista do Paraná foi criado em 
2012. O programa surgiu em decorrência da carência de 
cursos de Pós-Graduação Lato Sensu na área de docência 
de ensino religioso na cidade de Curitiba e no estado do 
Paraná, com a aprovação do Conselho Estadual de Educação 
do Paraná, através da deliberação nº 01/2006 em 10 de 
fevereiro de 2006, das normas para o Ensino Religioso no 
Sistema Estadual de Ensino. O artigo 6º, parágrafo 2, alínea 
a, elege como prioridade para o exercício da docência da 
disciplina Ensino Religioso o fato de o professor ter cursado 
uma especialização na área.

Pós-Graduação Lato Sensu | 100% on-line

Entende a importância do conhecimento religioso na 
formação de cada pessoa, para que esta possa perceber a 
riqueza histórica e de princípios que o tema elenca.
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PÚBLICO
ALVO

O curso é desenvolvido para atender aos líderes dos 
tempos atuais, porque alia conhecimentos fundamentais 
das Escrituras Sagradas às necessidades, aos alvos e às 
transformações da sociedade moderna.

O Curso de Especialização em Docência do Ensino Religioso 
destina-se à qualificação de docentes. Objetiva preparar 
profissionais e líderes das redes públicas e particulares 
de educação, em instituições de ensino e religiosas do 
país, oferecendo aprofundamento, atualização teórica e 
metodológica para a atuação de suas práticas pedagógicas.

Outros objetivos são: aprofundar conhecimentos relativos 
aos aspectos teórico-metodológicos do ensino religioso 
e desenvolver estratégias de ensino-aprendizagem que 
favoreçam a compreensão e a importância do ensino das
religiões na sociedade moderna.

OBJETIVOS 
DO CURSO

DOCÊNCIA DO 
ENSINO RELIGIOSO

Entende a importância do conhecimento 
religioso na formação de cada pessoa, a fim 

de que a mesma possa perceber a riqueza 
histórica e de princípios que o tema elenca.
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DOCÊNCIA DO 
ENSINO RELIGIOSO

Introdução ao Estudo em EAD

Ciências Humanas e Religião

Ética e Cidadania

Planejamento e Gestão Educacional

Diálogo Inter-Religioso

Trabalho de Conclusão de Curso I: Teoria e Pesquisa

Didática e Metodologia do Ensino Superior

Ciências Sociais e Religião

Trabalho de Conclusão de Curso II: Fórum Permanente

Prof. Me. Margareth Silva

Prof. Dr. Clévisson Pereira

Prof. Dr. Edilson Soares de Souza

Prof. Me. Etel Fischer

Prof. Dr. Uipirangi Câmara

Prof. Dra. Sandra Gusso

Prof. Dra. Kátia Cunha

Prof. Dr. Jaziel Martins

Prof. Dra. Sandra Gusso

Prof. Me. Robson Ghedini

Prof. Esp. Jean Gonçalves

Prof. Me. Robson Ghedini

Prof. Me. Robson Ghedini

Prof. Dra. Sandra Gusso

Prof. Esp. Jean Gonçalves

Prof. Dra. Gleyds Domingues

Prof. Me. Alan Macedo

Prof. Esp. Jean Gonçalves

MÓDULO
DISCIPLINAR

PROFESSOR
CONTEUDISTA

PROFESSOR
FORMADOR



Carga Horária:
400h

Duração do Curso:
9 a 18 meses

O aluno não precisa comparecer 
a FABAPAR.

100% on-line 
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Tutoria Especializada 
 Atendimento via WhatsApp, Chat e 0800 600 8142. 

GESTÃO E LIDERANÇA
CORPORATIVA

O conceito de gestão de pessoas tem se modificado, as 
instituições estão percebendo que para atenderem a 
sociedade atual precisam fazer a gestão de pessoas. Por isso, 
a importância de líderes capazes para conduzir sua equipe 
ou comunidade a alcançar os objetivos propostos. Além de 
motivar que as equipes ou comunidades possam colaborar 
de forma mais efetiva, não somente cumprindo um trilho 
ou uma tarefa, é necessária uma boa comunicação, dizer 
o que pensa, prover estratégias e colaborar com pontos 
de vista e planos. Portanto, uma liderança alinhada é um 
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fator que agrega tanto aos líderes quanto às instituições, 
potencializando os resultados.

O objetivo do curso é levar os participantes a aprofundarem 
seus conhecimentos na gestão e liderança, entendendo as 
necessidades da sociedade atual, ampliando suas habilidades
de liderança e seu potencial reflexivo, treinando sua prática 
para um diálogo crítico, analisando as problemáticas da 
liderança e o desafio de atender as expectativas da sociedade 
contemporânea.

Aprofundar seus conhecimentos na gestão e liderança, 
entendendo as necessidades da sociedade atual.
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PÚBLICO-ALVO

O curso atende aos profissionais que exercem qualquer tipo 
de liderança, seja em ambiente empresarial ou eclesiástico.

Estudar a Liderança e a Administração nos seus aspectos 
conceituais, sua aplicabilidade aos diversos tipos de 
ministérios com o foco específico na aprendizagem, no 
desenvolvimento de pessoas e na construção de uma filosofia 
de liderança e administração com qualidade, equilíbrio e 
flexibilidade.

Alinhar liderança com caráter, cuidado familiar e investimento 
em relacionamentos. Estabelecer relações entre a prática de 
gerenciar e liderar pessoas; desenvolver o hábito de investir 
na vida pessoal e familiar de maneira correta; produzir um 
roteiro de alvos e planejamento para o exercício de sua 
liderança; ser capaz de valorizar pessoas e investir em seu 
amadurecimento, e desenvolver estratégias para motivar 
pessoas.

OBJETIVOS 
DO CURSO

GESTÃO E LIDERANÇA
CORPORATIVA
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GESTÃO E LIDERANÇA
CORPORATIVA

Introdução ao Estudo em EAD

Educação Corporativa

Ética e Cidadania

Liderança e Gestão

Identidade Corporativa

Trabalho de Conclusão de Curso I: Teoria e Pesquisa

Didática e Metodologia do Ensino Superior

Planejamento e Gestão de Processos

Trabalho de Conclusão de Curso II: Fórum Permanente 

Prof. Me. Margareth Silva

Prof. Dra. Gleyds Domingues

Prof. Dr. Edilson Soares de Souza

Prof. Dr. Uipirangi Câmara

Prof. Me. Leclerc Victer

Prof. Dra. Sandra Gusso

Prof. Dra. Kátia Cunha

Prof. Me. Leclerc Victer

Prof. Dra. Sandra Gusso

Prof. Me. Robson Ghedini

Prof. Dra. Gleyds Domingues

Prof. Me. Robson Ghedini

Prof. Esp. Jader Teruel

Prof. Esp. Jean Gonçalves

Prof. Esp. Jean Gonçalves

Prof. Dra. Gleyds Domingues

Prof. Esp. Jean Gonçalves

Prof. Esp. Jean Gonçalves

MÓDULO
DISCIPLINAR

PROFESSOR
CONTEUDISTA

PROFESSOR
FORMADOR



Carga Horária:
400h

Duração do Curso:
9 a 18 meses

O aluno não precisa comparecer 
a FABAPAR.

100% on-line 
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Tutoria Especializada 
 Atendimento via WhatsApp, Chat e 0800 600 8142. 

GESTÃO DE  
CONFLITOS

Os conflitos estão presentes em várias situações do nosso 
cotidiano, no ambiente de trabalho, na escola, na família e 
também nas igrejas. Desta forma, é imprescindível analisar e 
estudar de forma mais detalhada este tema que é tão atual 
em nossa sociedade. Uma vez, que estas situações apareçam, 
necessitam ser identificadas com a finalidade de superação 
da crise e de  uma resolução.
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Buscar respostas para superar ou administrar conflitos de 
forma favorável.
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PÚBLICO-ALVO

O curso destina-se a professores, coordenadores escolares, 
líderes religiosos, conselheiros, líderes de equipes 
empresariais e pessoas em geral.

Qualificar profissionais e líderes de empresas, escolas e igrejas 
para atenderem às demandas nessa área. Também ofertar às 
instituições de ensino e instituições religiosas do nosso país 
aprofundamento, atualização teórica e metodológica para a 
atuação de agentes de mediação.

Contribuir de forma relevante para a gestão de conflitos na 
época atual, cujas implicações apresentam vastos prejuízos 
para os relacionamentos e o desenvolvimento da sociedade 
em várias áreas. Atualizar e aprofundar conhecimentos 
relativos à gestão de conflitos. Desenvolver estratégias de 
ensino-aprendizagem que favoreçam a compreensão e a 
prática dessa área na sociedade moderna.

Oferecido exclusivamente a quem possui diploma de 
graduação. 

OBJETIVOS 
DO CURSO

GESTÃO DE  
CONFLITOS
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GESTÃO DE  
CONFLITOS

Introdução ao Estudo em EAD

Gestão de Conflitos Familiares

Gestão de Conflitos nas Instituições

Gestão de Conflitos Comunitários

Gestão de Conflitos Escolares

Teologia, Ética e Moral Contemporânea.

A Comunicação: Criando ambiente colaborativo, criativo e agradável.

Trabalho de Conclusão de Curso I

Trabalho de Conclusão de Curso II

Prof. Me. Margareth Silva

Prof. Me. Daniel Jaccoud

Prof. Dr. Edilson Soares de Souza

Prof. Me. Daniel Jaccoud

Prof. Me. Alan Macedo

Prof. Dr. Jaziel Martins

Prof. Dr. Franco Iacomini

Prof. Dra. Sandra Gusso

Prof. Dra. Sandra Gusso

Prof. Me. Robson Ghedini

Prof. Me. Daniel Jaccoud

Prof. Dra. Sandra Gusso

Prof. Me. Daniel Jaccoud

Prof. Me. Alan Macedo

Prof. Me. Alan Macedo

Prof. Esp. Jean Gonçalves

Prof. Esp. Jean Gonçalves

Prof. Esp. Jean Gonçalves

MÓDULO
DISCIPLINAR

PROFESSOR
CONTEUDISTA

PROFESSOR
FORMADOR



Carga Horária:
400h

Duração do Curso:
9 a 18 meses

O aluno não precisa comparecer 
a FABAPAR.

100% on-line 
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Tutoria Especializada 
 Atendimento via WhatsApp, Chat e 0800 600 8142. 

TEOLOGIA DO 
NOVO TESTAMENTO 
APLICADA

O curso de Pós-Graduação em Teologia do Novo Testamento 
Aplicada do Setor de Pós-Graduação das Faculdades Batista 
do Paraná foi criado em 2016. O programa surgiu em 
decorrência da carência de cursos de Pós-Graduação Lato 
Sensu na área de Interpretação Bíblica.

Os biblistas precisam dominar uma variedade de disciplinas 
que contribuem para uma  análise fiel dos textos, como o 
estudo de antecedentes históricos e culturais, verificação da 
origem do texto, gramática e sintaxe da obra no original. 

Pós-Graduação Lato Sensu | 100% on-line

Aprofundar os conhecimentos nos escritos do Novo 
Testamento, fazendo uma releitura sob novas perspectivas, 
considerando temas teológicos relevantes.
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PÚBLICO-ALVO

O curso foi pensado para atender ao perfil de líderes 
dos tempos atuais, porque alia conhecimentos 
fundamentais das Escrituras Sagradas às necessidades, 
aos alvos e às transformações da sociedade moderna.

Destina-se a líderes que atuam ou desejam atuar nos 
campos relacionados ao estudo das escrituras: líderes 
educacionais, líderes religiosos e estudiosos de áreas
afins.

Oferecer aos alunos meios de realizarem uma pesquisa 
aprofundada na Teologia do Novo Testamento, possibilitando 
ao aluno uma análise dos escritos que proporcione um 
entendimento mais amplo e uma aplicabilidade mais prática 
das verdades contidas nesses escritos.

Outros objetivos são conceder a oportunidade de continuarem 
a se aperfeiçoar academicamente, produzindo estudos de 
qualidade; além de incentivá-los e desafiá-los a sempre 
buscarem as verdades em cada texto das Sagradas Escrituras 
e aplicá-las a nossa realidade. 

OBJETIVOS 
DO CURSO

TEOLOGIA DO 
NOVO TESTAMENTO 
APLICADA
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TEOLOGIA DO 
NOVO TESTAMENTO 
APLICADA

Introdução ao Estudo em EAD

Relevância dos Escritos Paulinos Para a Igreja Contemporânea

Releitura dos Escritos Joaninos

Atualidade de Hebreus e das Cartas Gerais

Atos, Evangelismo e Missões no Século XXI

Trabalho de Conclusão de Curso I: Teoria e Pesquisa

Didática e Metodologia do Ensino Superior

Contemporaneidade dos Sinóticos

Trabalho de Conclusão de Curso II: Fórum Permanente

Prof. Me. Margareth Silva

Prof. Dr. Jaziel Martins

Prof. Dr. Reginaldo Pereira

Prof. Dr. Jaziel Martins

Prof. Me. Eduardo Getão

Prof. Dra. Sandra Gusso

Prof. Dra. Kátia Cunha

Prof. Dr. Antônio Renato Gusso

Prof. Dra. Sandra Gusso

Prof. Me. Robson Ghedini

Prof. Dr. Jaziel Martins

Prof. Dr. Reginaldo Pereira

Prof. Dr. Jaziel Martins

Prof. Me. Eduardo Getão

Prof. Esp. Jean Gonçalves

Prof. Dra. Gleyds Domingues

Prof. Dr. Antônio Renato Gusso

Prof. Esp. Jean Gonçalves

MÓDULO
DISCIPLINAR

PROFESSOR
CONTEUDISTA

PROFESSOR
FORMADOR



Carga Horária:
400h

Duração do Curso:
9 a 18 meses

O aluno não precisa comparecer 
a FABAPAR.

100% on-line 
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Tutoria Especializada 
 Atendimento via WhatsApp, Chat e 0800 600 8142. 

HERMENÊUTICA 
DAS PARÁBOLAS DO 
NOVO TESTAMENTO

A Pós-Graduação em Hermenêutica das Parábolas do Novo 
Testamento permite que o aluno estude as principais parábolas 
do Novo Testamento, suas lições e sua aplicabilidade.

O curso compreende o estudo de Deus de uma maneira 
sistemática e ordenada, analisando o que a Bíblia diz. O 
estudo hermenêutico é a ferramenta ideal para facilitar uma 
melhor compreensão da doutrina cristã.

Pós-Graduação Lato Sensu | 100% on-line

Apreciar o contexto contemporâneo, com um panorama dos 
princípios essenciais de cada parábola do Novo Testamento 
e um debate aprofundado acerca dos temas que envolvem a 
base das doutrinas das Escrituras Sagradas.
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PÚBLICO-ALVO

A Pós-Graduação em Hermenêutica das Parábolas do Novo 
Testamento é indicada para pastores, professores, líderes 
e outras pessoas que desejam entender profundamente 
as principais parábolas do Novo Testamento.

Oferecer aos alunos um aprofundamento teológico acerca 
das Parábolas do Novo Testamento. As parábolas de Jesus 
são ensinamentos em que o Senhor tratou de forma simples, 
objetiva e, ao mesmo tempo elaborada, os temas essenciais da 
mensagem do Evangelho.

O curso foi elaborado para atender a grande necessidade 
de líderes e estudiosos cristãos a um exame aprofundado e 
um debate atual sobre os principais temas abordados nas 
Parábolas. Também proporciona aos alunos a oportunidade 
de continuarem a se aperfeiçoar academicamente, produzindo 
estudos de qualidade; além de incentivá-los e desafiá-los a 
sempre buscarem as verdades em cada texto das Sagradas 
Escrituras e aplicá-las a nossa realidade.

OBJETIVOS 
DO CURSO

HERMENÊUTICA 
DAS PARÁBOLAS DO 
NOVO TESTAMENTO
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HERMENÊUTICA 
DAS PARÁBOLAS DO 
NOVO TESTAMENTO

Introdução ao Estudo em EAD

Questões Introdutórias Sobre as Parábolas

Interpretação das Parábolas

Exegese Aplicada

Conceito, Influência e Valor do Reino

Dimensão do Reino

Consumação do Reino

Trabalho de Conclusão de Curso I

Trabalho de Conclusão de Curso II

Prof. Me. Margareth Silva

Prof. Dr. Claiton Kunz

Prof. Dr. Claiton Kunz

Prof. Dr. Antônio Renato Gusso

Prof. Me. Eduardo Getão

Prof. Me. Matheus Negri

Prof. Me. Antonio Kukul

Prof. Dr. Sandra Gusso

Prof. Dr. Sandra Gusso

Prof. Me. Robson Ghedini

Prof. Dr. Claiton Kunz

Prof. Dr. Claiton Kunz

Prof. Dr. Antônio Renato Gusso

Prof. Me. Eduardo Getão

Matheus Negri

Prof. Me. Antonio Kukul

Prof. Esp. Jean Gonçalves

Prof. Esp. Jean Gonçalves

MÓDULO
DISCIPLINAR

PROFESSOR
CONTEUDISTA

PROFESSOR
FORMADOR



Carga Horária:
400h

Duração do Curso:
9 a 18 meses

O aluno não precisa comparecer 
a FABAPAR.

100% on-line 
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Tutoria Especializada 
 Atendimento via WhatsApp, Chat e 0800 600 8142. 

DEMONOLOGIA 
BRASILEIRA

O curso surgiu da necessidade de entender a Demonologia 
Brasileira de maneira sistemática, numa proposta de 
contextualização com o presente momento.

O estudo da demonologia compreende a teodiceia, a visão 
historicamente construída sobre o Diabo e suas implicações 
no contexto brasileiro considerando tudo o que a Bíblia diz.

Pós-Graduação Lato Sensu | 100% on-line

Existe a necessidade de uma melhor compreensão da 
demonologia pela doutrina cristã, e o estudo hermenêutico, 
histórico e sistemático do assunto é uma ferramenta para 
esse alvo. Sendo assim, a organização Faculdades Batista 
do Paraná viu a necessidade de oferecer o referido curso, 
dentro das normas legais que regem a Pós-Graduação Lato 
Sensu.

Apreciar o contexto contemporâneo com um panorama dos 
princípios essenciais do tema da demonologia e um debate 
aprofundado acerca dos temas que envolvem a base das 
doutrinas das Escrituras Sagradas.
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PÚBLICO-ALVO

O curso atende pastores, professores, líderes e outras 
pessoas que querem entender a Demonologia Brasileira 
à luz da Bíblia e aprofunda os princípios que norteiam 
a fé cristã. O curso atende pastores, professores, líderes 
e outras pessoas que querem entender a Demonologia 
Brasileira à luz da Bíblia e aprofunda os princípios que 
norteiam a fé cristã.

Oferecer aos alunos um aprofundamento teológico acerca 
da Demonologia Brasileira, com foco em pesquisar a 
característica de acordo com a crença de cada religião.

O estudo analisa os relatos sobre seres maléficos ao longo da 
história e faz comparativos entre os espíritos – por exemplo, 
muitos demônios judaicos foram inspirados em seres da 
Babilônia.

O curso proporciona aos alunos a oportunidade de 
continuarem a se aperfeiçoar academicamente produzindo 
estudos de qualidade; além de incentivá-los e desafiá-los a 
sempre buscarem as verdades em cada texto das Sagradas 
Escrituras e aplicá-las a nossa realidade. 

OBJETIVOS 
DO CURSO

DEMONOLOGIA 
BRASILEIRA
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DEMONOLOGIA 
BRASILEIRA

Introdução ao Estudo em EAD

Teodiceia

A Fascinação pelo Mal e pelo Diabo

Contexto Religioso Brasileiro

Possessão, Exorcismo e Demônios no Brasil Colônia

Componentes Importantes para o Desenvolvimento do Diabo Brasileiro

A Demonologia Evangélica e Vários Grupos Religiosos da Atualidade

Trabalho de Conclusão de Curso I

Trabalho de Conclusão de Curso II

Prof. Me. Margareth Silva

Prof. Dr. Jaziel Martins

Prof. Me. Willibaldo Neto

Prof. Me. Alan Macedo

Prof. Dr. Jaziel Martins

Prof. Me. Willibaldo Neto

Prof. Me. Antonio Kukul

Prof. Dra. Sandra Gusso

Prof. Dra. Sandra Gusso

Prof. Me. Robson Ghedini

Prof. Dr. Jaziel Martins

Prof. Me. Willibaldo Neto

Prof. Me. Alan Macedo

Prof. Dr. Jaziel Martins

Prof. Me. Willibaldo Neto

Prof. Me. Antonio Kukul

Prof. Esp. Jean Gonçalves

Prof. Esp. Jean Gonçalves

MÓDULO
DISCIPLINAR

PROFESSOR
CONTEUDISTA

PROFESSOR
FORMADOR



O aluno não precisa comparecer 
a FABAPAR.

100% on-line 
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Tutoria Especializada 
 Atendimento via WhatsApp, Chat e 0800 600 8142. 

TEOLOGIA  
SISTEMÁTICA 
CONTEXTUALIZADA

A Teologia Sistemática compreende o estudo de Deus 
de uma maneira sistemática e ordenada. Através dela, 
analisamos temas que são base da crença cristã, como: “o 
que a Palavra nos diz sobre quem é Deus?”; “o que a Palavra 
nos diz sobre quem é Jesus?”; e “o que Jesus fez por nós? A 
Teologia Sistemática segue avaliando a doutrina do pecado, 
do homem, da santificação, da igreja e do fim dos tempos. É 
uma tentativa para colocar todos os textos em seu contexto 
último. Esta não é uma necessidade apenas para pastores e 
professores, mas para todas as pessoas que querem entender 
de forma profunda os princípios que norteiam a fé cristã.

Pós-Graduação Lato Sensu | 100% on-line

Apreciar o contexto contemporâneo, com um panorama dos 
princípios cristãos e um debate aprofundado nos temas que 
envolvem a base das doutrinas das Escrituras Sagradas.

Carga Horária:
650h

Duração do Curso:
18 meses
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PÚBLICO-ALVO

Os Cursos de Pós-Graduação das Faculdades Batista 
do Paraná (FABAPAR) foram pensados para atender 
ao perfil de líderes dos tempos atuais, porque aliam 
conhecimentos fundamentais das Escrituras Sagradas às 
necessidades, aos alvos e às transformações da sociedade 
moderna. Líderes que atuam ou desejam atuar nos 
campos relacionados ao estudo das escrituras: líderes 
educacionais, líderes religiosos e estudiosos de áreas 
afins.

Oferecer aos alunos um aprofundamento teológico acerca 
de Deus e seus desígnios. A Teologia Sistemática “é uma 
apresentação ordenada e harmônica das verdades teológicas 
a fim de alcançar a unidade e a totalidade” (MULLINS, 2005, 
p. 18), uma forma de explicar as doutrinas cristãs. O curso 
foi elaborado para atender a grande necessidade de líderes e 
estudiosos cristãos a um exame aprofundado e um debate atual 
sobre temas como pecado, salvação, trindade, que serão temas 
de estudo do curso e debates entre os acadêmicos. Também 
proporciona aos alunos a oportunidade de continuarem 
a se aperfeiçoar academicamente produzindo estudos de 
qualidade - incentivando-os e desafiando-os a sempre 
buscar as verdades e aplicá-las à nossa realidade em cada 
texto das Sagradas Escrituras. Os cursos de especialização em 
nível Pós-Graduação Lato Sensu são voltados às expectativas 
de aprimoramento acadêmico, ministerial, profissional e com 
caráter de educação continuada. Oferecidos exclusivamente 
aos que possuem diploma de graduação, têm usualmente um 
objetivo específico no assunto oferecido. Assim, possibilita aos 
interessados aprofundar seus conhecimentos e competências 
em uma determinada área, dando seguimento ao ensino de 
graduação, além de atualizar e aprofundar conhecimentos 
relativos a Deus e sua atuação no mundo em que vivemos.

OBJETIVOS 
DO CURSO

TEOLOGIA  
SISTEMÁTICA 
CONTEXTUALIZADA
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TEOLOGIA  
SISTEMÁTICA 
CONTEXTUALIZADA

Introdução ao Estudo em EAD

Revelação e Escrituras 

Quem é Deus

Estudos na Trindade

Estudos Sobre o Homem

Quem é Cristo

Quem é o Espirito Santo

Trabalho de Conclusão de Curso I

Trabalho de Conclusão de Curso II

Prof. Me. Margareth Silva

Prof. Me. Alan Macedo

Profa. Dra. Gelci André Colli

Prof. Esp. Jaziel Martins

Prof. Me. Alan Macedo

Prof. Dr. Claiton Kunz

Prof. Dr. Claiton Kunz

Prof. Dr. Sandra Gusso

Prof. Dr. Sandra Gusso

Prof. Me. Robson Ghedini

Prof. Me. Alan Macedo

Profa. Dra. Gelci André Colli

Prof. Dr. Jaziel Martins

Prof. Me. Alan Macedo

Prof. Dr. Claiton Kunz

Prof. Dr. Claiton Kunz

Prof. Esp. Jean Gonçalves

Prof. Esp. Jean Gonçalves

MÓDULO
DISCIPLINAR

PROFESSOR
CONTEUDISTA

PROFESSOR
FORMADOR
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Av. Silva Jardim, 1859. Água Verde 80240-020

Estacionamento: Rua Pasteur,645 - Batel

www.fabapar.com.br

Pós-Graduação 

matricula.pos@fabapar.com.br

 41 3024 8142 | 0800 600 8142

WhatsApp: 

O processo do conhecer é um ato contínuo, desafiador e envolvente. 
A partir dele é possível rever e aprimorar conceitos, além de ser uma 
excelente forma de investir na formação pessoal e profissional. Ao pensar 
nisso, é que recomendo os Cursos de Pós-Graduação das Faculdades 
Batista do Paraná. Os Cursos foram projetados para você, que deseja 
praticidade, flexibilidade, autonomia e aprendizagem. Isso porque os 
Cursos ofertados têm uma proposta pedagógica direcionada para uma 
perspectiva que alia teoria e prática, buscando desenvolver a reflexão e a 
produção de ideias. Assim, junte-se a nós nesta jornada de aprendizagens 
e novos conhecimentos. Esperamos por você.

Profa. Dra. Gleyds Silva Domingues
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É hora de ir além  
com a sua formação

MESTRADO
PROFISSIONAL
EM TEOLOGIA
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MESTRADO 
PROFISSIONAL
EM TEOLOGIA

As Faculdades Batista do Paraná, contando com sua 
experiência adquirida nos mais de 78 anos de atuação na área 
teológica, e buscando atender às demandas e exigências do 
cenário brasileiro, resolve disponibilizar aos profissionais da 
área teológica, pastores, líderes eclesiásticos, diretores de 
instituições, e professores de teologia, ensino teológico de 
alto nível, por meio do Mestrado Profissional em Teologia.

Carga Horária:
1710 horas/aula

Duração do Curso:
2 anos

O Mestrado Profissional em Teologia surge da necessidade 
constatada. São milhares de instituições religiosas, entre 
igrejas, ONGs e associações, espalhadas pelo território 
brasileiro e são poucos os cursos, em nível de mestrado, 
que preparam aqueles que atuam como seus organizadores, 
administradores, capelães, educadores, gestores e líderes 
espirituais. 

O Programa de Mestrado Profissional em Teologia, das 
Faculdades Batista do Paraná, visa a formação teológica 
em nível de Pós-Graduação Stricto Sensu voltada à prática 
ministerial desenvolvida nas igrejas, organizações sociais, 
ONGs, e instituições religiosas. 
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PÚBLICO-ALVO

MESTRADO 
PROFISSIONAL
EM TEOLOGIA

O Mestrado Profissional em Teologia da FABAPAR 
se destina aos profissionais graduados das áreas 
teológicas, eclesiásticas, pastorais, educacionais e
acadêmicas.

O Mestrado Profissional em Teologia está em 
funcionamento desde 2013 e é reconhecido pelo MEC 
e pela CAPES.

O Programa de Mestrado Profissional em Teologia tem 
por finalidade:

1. Formar profissionais pós-graduados aptos a elaborar 
novos conhecimentos e processos no campo da respectiva 
área de concentração;

2. Qualificar e aperfeiçoar profissionais dentro de uma 
perspectiva de educação continuada;

3. Habilitar profissionais a atuar como multiplicadores 
e prestar assessoria no campo da respectiva área de 
concentração.

4. Criar condições para a reflexão teológica sobre temas da 
contemporaneidade e que são afetos à prática ministerial 
a ser exercida.

5. Estimular a pesquisa na área da Teologia da Prática 
Ministerial.

 

OBJETIVOS 
DO CURSO
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LINHAS DE PESQUISA

RELEITURA DE TEXTOS E 
CONTEXTOS PÚBLICOS

TEOLOGIA E 
PRÁXIS PASTORAL 
E COMUNITÁRIA

ESPIRITUALIDADE, 
EDUCAÇÃO E DOCÊNCIA NOS 

PROCESSOS FORMATIVOS
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DISCIPLINAS COMUNS

O curso, inicialmente, contará com apenas uma área de 
concentração, que é a Teologia Prática, a qual será tratada 
em três linhas de pesquisa. Dependendo da necessidade e, 
principalmente, respeitando as diretrizes do APCN CAPES, 
poderão ser criadas novas linhas de pesquisas.

Segue a distribuição de disciplinas, de seus respectivos 
docentes e seus créditos, dentro de cada linha de pesquisa. 
As disciplinas se dividem em comuns e eletivas. As eletivas, 
ainda que estejam direcionadas para cada uma das linhas 
de  pesquisa, abrem oportunidade para que o estudante 
contribua para a construção de seu próprio currículo, 
optando, quando lhe for conveniente, por disciplinas da 
outra linha de pesquisa que não a sua.

LINHA DE PESQUISA

Metodologia da Pesquisa Científica;

Interpretação de Textos Judaico-Cristãos;

Influências das Teologias Atuais no Contexto Brasileiro;

Teologia e Religião na Sociedade Pós-Moderna;

Teologia, Direitos Humanos  

e Concepções de Formação Humana;

Ética, Cultura e Sociedade.

Dra. Gleyds Silva Domingues;

Dr. Antônio Renato Gusso;

Dr. Alan Doyle Myatt;

Dr. José Neivaldo de Souza.

DISCIPLINA

CORPO DOCENTE
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RELEITURA DE 
TEXTOS E CONTEXTOS 
PÚBLICOS

A tradição judaico-cristã, assim como outras religiões, tem 
boa parte de sua fundamentação prática e teológica em um 
conjunto de livros. As Escrituras, ainda que seja o livro mais 
comum entre esta tradição, é de grande complexidade, o
que pode levar a interpretações equivocadas e, até mesmo, 
arcaicas. Reconhecendo as dificuldades específicas que 
envolvem a releitura e o ensino e a aplicabilidade de tais 
textos, e também a sua importância para a religiosidade
brasileira, esta linha de pesquisa procura desenvolver um 
conhecimento aprofundado da interpretação da literatura 
básica judaico-cristã para perceber a prática da religiosidade 
cristã na atualidade. Para isso, segue a relação básica dos
componentes curriculares pertencentes a esta linha.

LINHA DE PESQUISA

Análise e Releitura dos Sinóticos;

Teologia e Exposição Bíblica;

Análise e Releitura de temas Paulinos;

Análise e Releitura dos Poéticos e Sapienciais;

Didática do Ensino Bíblico e Religioso;

Análise e Releitura da mensagem profética;

Análise e Releitura de Hebreus e das Cartas Gerais.

Dr. Jaziel Guerreiro Martins;

Dr. Claiton André Kunz;

Dr. Antônio Renato Gusso;

Dra. Marivete Zanoni Kunz;

Dra. Gleyds Silva Domingues;

Dr. Reginaldo Pereira de Moraes.

DISCIPLINA

CORPO DOCENTE
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TEOLOGIA E PRÁXIS 
PASTORAL E 
COMUNITÁRIA

Dentro da área de Teologia Prática, o curso também trabalha 
com a linha de pesquisa aqui denominada “Teologia e Práxis 
Pastoral e Comunitária”. Ela parte da constatação de que 
as instituições religiosas, sociais e comunitárias, de forma 
profissional ou amadora, naturalmente, estão envolvidas 
tanto com a organização de suas atividades e unidades 
eclesiásticas ou gerenciais, como com a orientação, o 
suporte social, e o cuidado espiritual da comunidade em 
geral. Assim, visando um melhor desempenho por parte 
dos agentes envolvidos nestas atividades, a linha propõe, 
direciona e estimula o estudo e a aplicação da teologia na 
organização institucional das igrejas, ONGs e comunidades 
sociais, no cuidado pastoral, ético, moral, social e 
comunitário da sociedade, buscando o apoio das técnicas 
modernas da administração, da liderança, da gestão de 
pessoas, do aconselhamento, da capelania, e da orientação 
espiritual, ético-moral e de cidadania. Para isso, segue a 
relação básica dos componentes curriculares pertencentes 
a esta linha.

LINHA DE PESQUISA

Teologia e Psicologia: 

interfaces do aconselhamento e capelanias; 

Teologia e Cosmovisão do Século XXI;

Teologia e Administração do Terceiro Setor;

Teologia e Liderança;

Cosmovisões e Sistemas de Crença;

Teologia das Minorias e dos Excluídos;

Teologia e Desenvolvimento de Instituições Religiosas.

Dr. Edilson Soares de Souza;

Dr. Reginaldo Pereira de Moraes;

Dr. Luiz Roberto Soares Silvado;

Dr. David Allen Bledsoe;

Dr. Adriano Sousa Lima.

DISCIPLINA

CORPO DOCENTE
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ESPIRITUALIDADE, EDUCAÇÃO 
E DOCÊNCIA NOS PROCESSOS 
FORMATIVOS

A linha de pesquisa “Espiritualidade, Educação e Docência 
nos Processos Formativos” parte do pressuposto de 
que o ser humano em sua complexidade, enquanto 
pessoa e identidade, tem necessidades e demandas que 
afetam diretamente a sua forma de ler, interpretar, 
viver e conviver na realidade social. Essas necessidades 
e demandas estão presentes no modo como ele busca 
respostas para as questões mais fundamentais da vida 
de natureza epistemológica, filosófica, ética, religiosa 
e social. Isso ocorre porque o ser humano é um ser que 
busca sua completude. Neste sentido, estudar a dimensão 
da espiritualidade associada aos processos formativos, a 
partir do olhar da teologia na educação, oportuniza não 
apenas uma possibilidade de diálogo interdisciplinar, mas
transversal entre as áreas do conhecimento e que pode ser 
contemplado no modo como o ensino e a aprendizagem 
vão sendo construídos nos processos formativos afetos a 
uma perspectiva da integralidade do ser humano.

LINHA DE PESQUISA

Busca-se, portanto, a partir da interação entre o ensino e 
a aprendizagem, despertar a autonomia e a capacidade de 
reflexão sobre o sentido da vida, a partir da compreensão 
dos significados gestados no interior dos diferentes 
sistemas de crença, os quais expressam pressupostos que 
são legitimados ou não pelos distintos grupos sociais.

Assim, esta linha investiga os processos formativos a 
partir da ótica da espiritualidade, a qual está implícita ou 
explícita nos sistemas de crença e que perfazem a forma 
como as leituras de mundo são constituídas. Investiga, 
ainda, o papel da educação a partir das contribuições da 
teologia e de teólogos, a partir de processos formativos 
de transformação, renovação, ruptura em diferentes 
sociedades, contextos e tempos históricos. Para isto, 
segue a relação básica dos componentes curriculares 
pertencentes a esta linha.
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ESPIRITUALIDADE, EDUCAÇÃO
E DOCÊNCIA NOS PROCESSOS
FORMATIVOS

LINHA DE PESQUISA

Cosmovisões e Lentes de Interpretação na Formação Humana;

Teologia, Linguagens, Estudos Culturais e Identidade;

Metodologia de Projetos em Contextos Educacionais;

Currículo e Organização do Trabalho Docente;

Teologia e Didática do Ensino Superior: concepções educativas e 

processos formativos;

Teologia no Contexto da Educação e do Discurso Religioso;

Epistemologia do Trabalho Docente.

Dra. Gleyds Silva Domingues;

Dr. Adriano Sousa Lima;

Dr. José Neivaldo de Souza;

Dr. Reginaldo Pereira de Moraes;

Dr. Jaziel Guerreiro Martins.

DISCIPLINA CORPO DOCENTE
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www.fabapar.com.br

Mestrado

matricula.mestrado@fabapar.com.br

 41 3024 8142 | 0800 600 8142

WhatsApp: 

O Mestrado Profissional em Teologia da FABAPAR, reconhecido pelo 
MEC/CAPES, tem uma proposta diferenciada para aqueles que querem 
se preparar para atuar no meio teológico e eclesiástico. Além de rigor 
acadêmico, apresenta também uma perspectiva prática e ministerial, 
sendo fundamentado fortemente em uma visão bíblica. Você não 
encontrará outra proposta igual. Recomendo com toda certeza e espero 
ver você em uma de nossas próximas turmas. 

Prof. Dr. Claiton André Kunz

Av. Silva Jardim, 1859. Água Verde 80240-020

Estacionamento: Rua Pasteur,645 - Batel



CURSOS LIVRES
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ÁREAS DE ENSINO

Conhecendo a Bíblia

Teologia Sistemática I

Filosofia I

Entendendo o Antigo
Testamento I

Entendendo o Novo 
Testamento I

Curso de Língua Portuguesa
Educação Ambiental e a Igreja

Inclusão Social, Igreja e 
Cidadania

Ciência e Teologia

Pastoreio de Crianças
 Administração Eclesiástica
Homilética − Arte de Pregar

Louvor e Adoração
Aconselhamento Pastoral

Evangelismo

IGREJA NA PRÁTICA FORMAÇÃO
 CONTINUADA

ENSINO CRISTÃO
EDUCADOR CRISTÃO



Duração do Curso:
1 a 3 meses

EAD 
100% online 

Certificado digital

75

Carga Horária:
80 hPASTOREIO DE 

CRIANÇAS

O que vou aprender neste curso:
O Curso de Pastoreio de Crianças é destinado aos educadores 
que têm o desafio de liderar o Ministério Infantil de suas 
igrejas, bem como os professores que querem ampliar seus 
conhecimentos.

Objetivos do curso: 
Desenvolver um projeto de Ministério Infantil específico 
para sua realidade. Praticar, de uma maneira eficaz e 
relevante, o ensino para que o Ministério possa frutificar. 
Desenvolver e consolidar a liderança no Ministério Infantil.

Público-alvo:
Líderes de Ministério Infantil, Educadores Religiosos e 
Docentes da área de Educação Infantil e membros de igreja 
interessados em aprender mais.

Conteúdo programático: 
- O Líder de Ministério Infantil e seu papel;
- Ministério Infantil para quê?;
- Construindo os alicerces;
- Ministério com propósitos;
- O ministério infantil e suas atividades.

Professor Autor:
Prof. Me. Robson Maurício Ghedini

Cursos livres | 100% online
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Duração do Curso:
1 a 3 meses

EAD 
100% online 

Certificado digital

Carga Horária:
80 hHOMILÉTICA -

ARTE DE PREGAR

O que vou aprender neste curso: 
O curso de extensão em Homilética orienta na preparação 
e pregação de sermões a partir do conhecimento teórico da 
Bíblia. Instiga a consciência crítica quanto à exposição do 
sermão e a busca do aperfeiçoamento a partir da análise 
acadêmica.
 
Objetivos do curso:
Desafiar o aluno ao aprofundamento teórico e prático da 
pregação e da contextualização do sermão. Preparar melhor 
ministros do evangelho para exercer o ensino da Palavra.

Público-alvo: 
Pastores, líderes e professores de educação cristã e membros 
de igreja interessados em aprender mais.

Conteúdo programático: 
- Informações gerais sobre o pregador;
- Informações gerais sobre a Homilética;
- Os principais tipos de sermões;
- O estudo e a pregação;
- Elaborando as partes de um sermão;
- A apresentação do sermão.

Professor Autor:
Prof. Dr. Reginaldo Pereira de Moraes

Cursos livres | 100% on-line



Duração do Curso:
1 a 3 meses

EAD 
100% online 

Certificado digital
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Carga Horária:
80 hADMINISTRAÇÃO 

ECLESIÁSTICA

O que vou aprender neste curso: 
O curso de Administração Eclesiástica tem por finalidade 
auxiliar o estudante a compreender o processo da 
Administração Eclesiástica. Serão ensinados os caminhos 
que levam a trabalhar melhor no projeto de organizar, 
administrar, direcionar uma igreja. Para isto, compreender 
bem o que é administração e como é a realidade da igreja 
se faz necessário.

Objetivos do curso:
O curso de extensão em Administração Eclesiástica objetiva 
ser um instrumento que proporcione a pastores e líderes 
constante atualização. Igualmente, oferecer aos alunos 
um ensino de qualidade, usando recursos tecnológicos, 
e princípios que auxiliam no desenvolvimento do líder 
contemporâneo, com um olhar crítico e atuante na 
sociedade.

Público-alvo: 
Pastores, líderes, professores de educação cristã, obreiros, 
missionários, tesoureiros, secretárias  e membros de igreja 
interessados em aprender mais.

Conteúdo programático: 
- Estrutura, Organização e Hierarquia das Igrejas;
- A Lei e a Igreja;
- Aprendendo a elaborar documentos da Igreja;
- Impostos: o que a Igreja paga e o que não paga;
- Contratação de trabalhadores: funcionários; 
- Terceirizados e voluntariado;
- Preparação orçamentária.

Professor Autor: 
Prof. Me. Alan de Macedo Simões

Cursos livres | 100% on-line
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Carga Horária:
50 h

Duração do Curso:
1 a 3 meses

EAD 
100% online 

Certificado digital

TEOLOGIA 
SISTEMÁTICA I

O que vou aprender neste curso: 
O curso em Teologia Sistemática I tem por proposta 
um estudo sistemático das doutrinas fundamentais do 
cristianismo, com base na Escritura Sagrada, abrangendo 
uma introdução sobre a disciplina e os seguintes temas:
revelação divina e Escritura; existência, natureza e atributos 
de Deus; trindade divina; obras de Deus (decretos, criação e 
providência); seres angelicais (bons e maus); o ser humano; 
pecado.

Objetivos do curso: 
Socializar o conhecimento produzido e sistematizado 
teologicamente por meio de uma linguagem acessível 
e de fácil entendimento. Oferecer aprimoramento e 
desenvolvimento de líderes proporcionando debates e 
aprofundamento de temas relevantes para a comunidade 
e igrejas, os quais também serão aplicados no processo de 
formação pessoal e/ou profissional. 

Público-alvo:
Pastores, líderes e professores de educação cristã, e 
membros de igreja interessados em aprender mais.

Conteúdo programático: 
- Revelação e Escritura;
- Deus: a crença em Deus;
- Trindade;
- Obras de Deus;
- Anjos;
- Homem;
- Pecado.

Professor Autor:
Prof. Me. Zacarias de Aguiar Severa 

Cursos livres | 100% on-line



Duração do Curso:
1 a 3 meses

EAD 
100% online 

Certificado digital
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Carga Horária:
80 hCURSO DE LÍNGUA 

PORTUGUESA

O que vou aprender neste curso: 
Neste curso, o aluno terá acesso a nivelamento e uma 
atualização no estudo da língua portuguesa, a fim de que 
as heterogeneidades percebidas no desenvolvimento de 
competências e habilidades oriundas dos diferentes níveis
de apreensão sejam minoradas.

Objetivos do curso: 
Minimizar as deficiências em relação aos conteúdos 
ministrados no Ensino Médio. Desenvolver habilidades na 
escrita, na leitura e na interpretação de textos. Proporcionar 
um aumento qualitativo no conhecimento do aluno em 
relação à língua portuguesa.

Público-alvo: 
Pastores, líderes, obreiros, professores e membros de igreja 
interessados em aprender mais da língua portuguesa.

Conteúdo programático: 
- Acentuação Gráfica;
- Pontuação (vírgula, ponto e vírgula, ponto final, ponto de
interrogação e ponto de exclamação);
- Crase;

- Emprego do Pronome Relativo e emprego dos Porquês;
- Abreviações (abreviatura, sigla e símbolo) e Pronúncia;
- Dificuldades frequentes da Língua Portuguesa;
- Aprendendo a interpretar textos;
- Tipos de texto;
- Qualidades do texto (concisão, clareza, objetividade,
coesão, elegância, correção gramatical);
- Como elaborar um bom texto.

Professora Autora: 
Prof. Me. Carla Valéria da Costa Feitosa

Cursos livres | 100% on-line
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Carga Horária:
50 h

Duração do Curso:
1 a 3 meses

EAD 
100% online 

Certificado digital

LOUVOR E ADORAÇÃO

O que vou aprender neste curso: 
No curso de Louvor e Adoração serão abordados temas 
que envolvem diretamente o artista que expressa sua arte 
dentro das igrejas cristãs. Haverá também a apreciação 
de conceitos como a presença de Deus, a arte usada na 
comunicação do indivíduo com o Sagrado e algumas 
análises sobre inspiração e processo criativo, assim como 
abordagens sobre atividades práticas dos artistas cristãos.
A ligação entre a arte e a religião trabalhada durante os 
módulos teóricos está baseada em textos bíblicos, em 
autores contemporâneos que desenvolvem algum trabalho 
artístico nas igrejas e também em teóricos que abordam 
temas como: inspiração, estética, metafísica, comunicação, 
entre outros.

Objetivos do curso: 
Trabalhar a área ministerial e teológica do artista cristão, 
não será trabalhado o aspecto técnico do artista.

Público-alvo:
Pastores(as), líderes de artes ou de equipe de música, 
artistas cristãos e membros de igreja interessados no tema.

 

Conteúdo programático: 
- Considerações gerais sobre Adoração no AT.;
- Considerações gerais sobre Adoração no NT.;
- Definições gerais sobre Louvor e Adoração;
- Discussões rudimentares sobre a Presença de Deus;
- Relações entre Religião e Arte;
- Relações entre Arte e Adoração;
- Considerações gerais sobre inspiração e processo criativo;
- Modelos de Culto cristão;
- Liturgia e Culto;
- Modelos de cerimônias;
- Movimentos contemporâneos de adoração.

Professor Autor: 
Prof. Esp. Rangel Ramiro Ramos

Cursos livres | 100% on-line



Carga Horária:
50 h

Duração do Curso:
1 a 3 meses

EAD 
100% online 

Certificado digital
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FILOSOFIA I

O que vou aprender neste curso: 
Aprender questões referentes ao pensamento humano a 
partir da filosofia oriental, passando pela filosofia grega 
nos seus períodos pré-socrático, socrático e pós-socrático, 
patrística, escolástica, renascença, abordando os principais 
pensadores e os pontos principais de suas teorias.

Objetivos do curso: 
Despertar o estudante quanto ao valor da reflexão e do 
pensamento filosófico, o valor da crítica. Questionar as 
posturas éticas na sociedade contemporânea.

Público-alvo: 
Pastores, líderes, estudantes de Filosofia e Teologia.

Conteúdo programático: 
- Cultura e suas repercussões;
- Os desafios de uma vida ética;
- Política e suas variadas facetas.

Professor Autor: 
Prof. Dr. Edilson Soares de Souza

Cursos livres | 100% on-line
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Carga Horária:
50 h

Duração do Curso:
1 a 3 meses

EAD 
100% online 

Certificado digital

ACONSELHAMENTO 
PASTORAL

O que vou aprender neste curso: 
O curso de Aconselhamento Pastoral busca capacitar os 
líderes cristãos a perceberem de forma clara as mudanças 
de comportamento do indivíduo, entender seus medos, suas 
ansiedades e também como esse conselheiro pode auxiliar
as pessoas.

Objetivos do curso: 
Formar líderes religiosos e pessoas interessadas em 
especializar-se em aconselhamento pastoral. Atuar de 
forma relevante nas igrejas, instituições e projetos de 
inclusão social. Contribuir para que possam levar os 
participantes a exercer serviços a comunidades. Permitir 
uma leitura crítica das diferentes percepções das práticas 
na área da Psicologia e Religião.

Público-alvo: 
Pastores, líderes religiosos, educadores em geral.

Conteúdo programático: 
- Noções básicas de aconselhamento;
- A importância da visitação para o conselheiro.
- Ansiedade;
- Depressão.

Professor Autor: 
Prof. Dr. Jaziel Guerreiro de Martin

Cursos livres | 100% on-line



Carga Horária:
50 h

Duração do Curso:
1 a 3 meses

EAD 
100% online 

Certificado digital
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EVANGELISMO

O que vou aprender neste curso: 
O que é Evangelismo e suas implicações para a vida do cristão.
Veremos rapidamente o significado do termo “evangelho” e 
como este deve definir nossa atividade evangelística. Conhecer 
o papel da igreja como instituição que recebe a missão de 
evangelizar, e como pode carrear este compromisso com 
Cristo e o mundo. Estudar métodos de declarar as boas-novas 
de Jesus Cristo ao mundo. Aprender sobre o evangelismo 
pessoal incluindo testemunho pessoal e sobre o evangelismo 
da igreja. Conhecer materiais sobre evangelismo na igreja, 
incluindo o trabalho na igreja e na comunidade.

Objetivos do curso: 
O aluno aprenderá também quem são os chamados “agentes 
de evangelização”, aqueles que fazem parte do processo 
evangelístico. Como hoje há muita dúvida a respeito de qual 
a natureza do evangelismo, estudaremos também se ele é
um dom, um talento, uma paixão, ou um dever de todos. 
Conforme se pode notar em uma época de evangelismo 
televisivo muitas vezes fora do foco bíblico, o material base 
oferece o conteúdo que se presta a analisar as motivações 
que baseiam a tarefa do evangelista, e o aluno é desafiado a 
pesar suas próprias motivações como evangelista.

Público-alvo: 
Pastores, líderes, professores de educação cristã, obreiros, 
missionários e membros de igreja interessados em aprender 
mais.

Conteúdo programático: 
- Apresentar o plano da salvação de várias maneiras;
- Explicar a base bíblica e a história do evangelismo;
- Expressar uma visão maior de evangelismo;
- Reconhecer a necessidade de um programa de 
evangelismo na igreja local.

Professor:
Prof. Dr. Antônio  Renato Gusso

Cursos livres | 100% on-line
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Carga Horária:
50 h

Duração do Curso:
1 a 3 meses

EAD 
100% online 

Certificado digital

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
E A IGREJA

O que vou aprender neste curso: 
O curso de Educação Ambiental e a Igreja tem por finalidade 
definir o conceito de educação ambiental, atentando para 
a legislação que a normatiza. Trabalha-se também com 
as questões de ecologia e sustentabilidade no sentido de 
apoiar sua relevância no contexto da vida planetária.

Objetivos do curso: 
Conhecer aspectos da educação ambiental e como esta 
impacta a igreja, despertando nos estudantes o valor da 
conscientização quanto ao cuidado da criação, e como a 
igreja pode ter ações educativas com seus membros.

Público-alvo: 
Pastores, líderes, professores de educação cristã, obreiros, 
missionários e membros de igreja interessados em aprender 
mais.

Conteúdo programático: 
- Educação Ambiental: definição e propósito;
- Ecologia e Sustentabilidade;
- Legislação e Tratado Ambiental;
- Práticas inovadoras na Educação Ambiental.

Professora Autora: 
Prof. Dra. Gleyds Silva Domingues

Cursos livres | 100% on-line



Carga Horária:
50 h

Duração do Curso:
1 a 3 meses

EAD 
100% online 

Certificado digital
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INCLUSÃO SOCIAL, 
IGREJA E CIDADANIA

O que vou aprender neste curso: 
O curso de Inclusão Social, Igreja e Cidadania estuda a 
responsabilidade social da igreja para com os excluídos ou 
desprovidos de recursos necessários para uma sobrevivência 
digna. Pesquisa textos a partir da Bíblia e teologia visando 
a uma práxis social coerente. Aborda a responsabilidade do 
indivíduo como agente de transformação no contexto social.

Objetivos do curso: 
Compreender aspectos básicos de cidadania; Refletir sobre o 
valor da igualdade e da diversidade. Questionar as estruturas 
sociais e suas práticas.

Público-alvo: 
Pastores, líderes, professores de educação cristã, obreiros, 
missionários e membros de igreja interessados em aprender 
mais.

Conteúdo programático: 
- Conscientização da cidadania e sua implicação social;
- Desigualdade e diversidade;
- A questão da ética diante das diferenças;
- O desafio da ética e inclusão.

Professor Autor:
Prof. Me. Eduardo Getão

Cursos livres | 100% on-line
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Carga Horária:
50 h

Duração do Curso:
1 a 3 meses

EAD 
100% online 

Certificado digital

CIÊNCIA E 
TEOLOGIA

O que vou aprender neste curso: 
A proposta deste curso é fazer uma articulação, numa 
perspectiva interdisciplinar, do diálogo entre teologia e 
ciência, promovendo pontes e estabelecendo limites.

Objetivos do curso: 
Conhecer os principais pressupostos que sustentam o 
pensamento científico. Refletir sobre os aspectos que 
aproximam e distanciam a teologia da ciência. Compreender 
o valor de se estabelecer pontes e diálogos com as mais 
diversas áreas do saber.

Público-alvo: 
Pastores, líderes, professores de educação cristã, obreiros, 
missionários e membros de igreja interessados em aprender 
mais.

Conteúdo programático: 
- Teologia: Conceito e Disciplina;
- Teologia e Crítica Científica;
- Teologia e Ciências: Diálogo e Perspectivas.

Professor Autor:  
Prof. Dr. José Neivaldo 

Cursos livres | 100% on-line



Duração do Curso:
1 a 3 meses

EAD 
100% online 

Certificado digital
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Carga Horária:
30 hCONHECENDO A 

BÍBLIA

O que vou aprender neste curso: 
O curso tem por proposta abordar a natureza da Bíblia, 
enfatizando temas tais como revelação, inspiração e 
autoridade da Palavra de Deus; será tratado, também, 
introdutoriamente, o Antigo e Novo Testamento, ressaltando 
aspectos que envolvem a formação, a canonização, o texto 
e a crítica moderna.

Objetivos do curso: 
Ensinar conceitos básicos sobre a Bíblia. Promover reflexão 
sobre a importância do estudo da Palavra. Compreender 
a formação do cânon bíblico e sua relação com a história 
ao longo do tempo. Refletir sobre a importância social da 
Palavra.

Público-alvo: Pastores, líderes, professores de educação 
cristã, obreiros, missionários e membros de igreja 
interessados em aprender mais.

Conteúdo programático: 
- Diferentes Formas de Bíblia;
- A Importância da Bíblia;
- A Bíblia e a Revelação;
- O cânon do Antigo Testamento;
- O cânon do Novo Testamento;
- A Bíblia e suas traduções.

Professor Autor: 
Prof. Dr. Antônio Renato Gusso

Cursos livres | 100% on-line
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Carga Horária:
50 h

Duração do Curso:
1 a 3 meses

EAD 
100% online 

Certificado digital

ENTENDENDO O 
ANTIGO TESTAMENTO 

O que vou aprender neste curso: 
O curso procura abordar os conjuntos dos livros do 
Antigo Testamento denominados Pentateuco e Livros 
Históricos, dando-se ênfase às questões introdutórias e de 
interpretação de cada um de seus componentes, na busca
do esclarecimento do conteúdo geral de cada parte e de 
seus textos principais.

Objetivos do curso: 
Compreender aspectos básicos do Antigo Testamento. 
Refletir sobre sua relevância histórica. Entender os princípios 
de Interpretação Bíblica para ser aplicado a cada livro.

Público-alvo:
Pastores, líderes, professores de educação cristã, obreiros, 
missionários e membros de igreja interessados em aprender 
mais.

Conteúdo programático: 
- O início do estudo crítico do Pentateuco;
- As fontes do Pentateuco;
- O desenvolvimento do estudo crítico;

- A forma atual do Pentateuco;
- Uma consideração geral dos Cinco Livros do Pentateuco e 
dos Livros Históricos, destacando nomes/ título, estrutura, 
conteúdo, formas literárias, autoria, data, etc.; 
- Verificação da importância do Pentateuco e dos Livros 
Históricos em termos da revelação bíblica e da fé e prática 
do cristão atual.

Professor Autor:
Prof. Dr. Antônio Renato Gusso
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ENTENDENDO O NOVO 
TESTAMENTO I

O que vou aprender neste curso: 
O Curso Entendendo o Novo Testamento leva o aluno a ter 
uma visão geral do NT, entendendo melhor as circunstâncias 
em que cada livro foi escrito e suas peculiaridades; 
conhecimento necessário para que o aluno entenda o NT 
de forma mais aprofundada. O curso também abrange o 
estudo das Escrituras, no que se refere a canonização do 
Novo Testamento.

Objetivos do curso: 
Estudar questões introdutórias e gerais do conteúdo do 
Novo Testamento: nome, atores, conteúdo, contexto, 
canonização. Apresentar os assuntos principais de cada um 
dos livros do Novo Testamento. Estudar sobre a vida do 
apóstolo Paulo, dando uma visão geral de suas epístolas. 
Apresentar o propósito da escrita de cada um dos livros do 
Novo Testamento.

Público-alvo: 
Pastores, líderes, professores de educação cristã, obreiros, 
missionários e membros de igreja interessados em aprender 
mais.

Conteúdo programático: 
- Questões introdutórias gerais do conteúdo do Novo 
Testamento;
- Introdução aos Quatro Evangelhos;
- Evangelhos.

Professora Autora: 
Prof. Dra. Marivete Zanoni Kun
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Antigamente, a atualização não era vista como necessária. A ciência e 
o campo das pesquisas não se renovavam com tanta rapidez como na 
atualidade. É justamente aí que os Cursos Livres se tornam excelentes 
ferramentas para pesquisar novos conteúdos e aprimorar seus 
conhecimentos, permitindo maior especialização em determinada área e 
garantindo que você se prepare ainda mais para os desafios atuais até na 
sua área profissional. Os Cursos Livres nada mais são que um curso de curta 
duração, específico e direcionado àquelas pessoas que buscam aprimorar 
seus conhecimentos como parte da construção de um diferencial na vida 
pessoal e comunitária. Eu, professor Eduardo Getão, recomendo os Cursos 
Livres da FABAPAR por acreditar na eficiência dos cursos, tendo por 
objetivo, capacitar homens e mulheres como instrumentos indispensáveis 
no Reino de Deus.

Prof. Me. Eduardo Getão

Av. Silva Jardim, 1859. Água Verde 80240-020

Estacionamento: Rua Pasteur,645 - Batel

www.fabapar.com.br



www.fabapar.com.br


