INFORMAÇÕES GERAIS
Definição de Mestrado Profissional:
Mestrado Profissional é uma modalidade de curso relativamente nova no Brasil,
e pouco conhecida, ainda que já existam mais de setecentos cursos espalhados
pelo território nacional. Assim, é interessante ver o que a própri CAPES diz a seu
respeito. No site da CAPES (www.capes.gov.br), entre as perguntas frequentes
está a seguinte definição, com nosso destaque: "Mestrado Profissional é a
designação do Mestrado que enfatiza estudos e técnicas diretamente voltadas
ao desempenho de um alto nível de qualificação profissional. Esta ênfase é a
única diferença em relação ao acadêmico. Confere, pois, idênticos grau e
prerrogativas, inclusive para o exercício da docência, e, como todo programa de
pós-graduação stricto sensu, tem a validade nacional do diploma condicionada
ao reconhecimento prévio do curso (Parecer CNE/CES 0079/2002)”.
Objetivo Geral:
O Programa de Mestrado Profissional em Teologia da Faculdade Teológica
Batista do Paraná visa à formação teológica em nível de Pós-Graduação Stricto
Sensu voltada para a prática religiosa, ministerial, comunitária e social.
Objetivos específicos:
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.

Composição de créditos:
O estudante deve concluir 38 créditos durante o curso. Cada crédito, no caso
das disciplinas, corresponde a 15 horas aula, mais, pelo menos, 30 horas de
trabalhos extraclasse. Os Seminários de Atualização Teológica e Práticas
Ministeriais, corresponderão a um crédito cada, e serão apresentados em, no
mínimo, quinze horas aula. A orientação para o Trabalho Final de Curso será
feita a partir do primeiro semestre do curso e equivale a 2 créditos em cada
semestre. O Trabalho de Conclusão aprovado pela banca corresponderá a 6
créditos. Em resumo, a composição básica dos créditos, podendo haver
diferença no caso de oferecimento de disciplinas, seminários e atividades extras,
optativas, será feita da seguinte forma:
8 Disciplinas de 2 créditos = 16 créditos
4 Disciplinas de 1 crédito = 4 créditos
4 Seminários de Atualização Teológica ou de Práticas Ministeriais = 4 créditos
4 Semestres de Orientação Acadêmica = 8 créditos
1 Trabalho de Conclusão = 6 créditos
Metodologia do curso:
O curso corresponde a quatro semestres. As aulas e seminários ocorrerão em
regime intensivo, com encontros em sala de aula que podem acontecer pelas
manhãs, tardes e noites, durante, preferencialmente, duas semanas no primeiro
semestre e duas semanas no segundo semestre de cada ano. Os orientadores
estarão à disposição dos alunos durante todo o semestre, orientando-os
pessoalmente ou pelos meios de comunicação à distância que acharem mais
conveniente em cada caso, de comum acordo entre docente e discente, mas
devem aproveitar, em especial, os dias das aulas para este fim. Apesar de

poderem se comunicar por diversos meios, as postagens dos trabalhos deverão
ser feitas no Ambiente Virtual de Aprendizagem disponibilizado pelo curso de
Mestrado Profissional em Teologia.
O primeiro módulo terá início no primeiro semestre, e se encerrará com uma aula
no segundo semestre, durante o segundo módulo. Será da mesma forma com o
segundo e terceiro módulo. Apenas durante o quarto módulo é que as aulas terão
início no segundo semestre do ano subsequente, mas finalizarão em novembro
daquele ano. Os estudantes terão encontros em sala de aula com os
professores, normalmente, no início e no fim de cada semestre, tendo o semestre
todo para realizar as tarefas e pesquisas exigidas naquela disciplina. Em alguns
casos especiais os encontros em sala de aula poderão ocorrer apenas no início
ou no final do semestre. As datas de entregas das tarefas devem ser espalhadas
durante o semestre e não concentradas em seu final.
O Curso também pode oferecer disciplinas, seminários, cursos de extensão, e
outras atividades que ajudam na computação de créditos para o mestrando, fora
das épocas normais dos encontros, sempre como atividades optativas.
Cronograma geral dos encontros modulares de 2019
Em geral, as aulas são disponibilizadas em todos os dias, podendo ocorrer
durante manhã, tarde e noite. Isso dependerá da grade horária semestral.
Para verificar questões de hospedagens na FABAPAR, deve-se consultar
diretamente a Administração, visto que nem sempre há vagas disponíveis.
Reforça-se que, mesmo havendo vagas, os custos de hospedagens não estão
inclusos na mensalidade, sendo cobrados à parte.
Os meses de interregno, devem ser destinados às pesquisas dos trabalhos
solicitados em aula e à própria temática escolhida como projeto ou dissertação
de cada estudante.

É importante observar isto: as aulas presenciais ocorrem apenas em Janeiro e
Julho, mas a pesquisa e os trabalhos devem ser feitos ao longo de todo o curso.
Início do Primeiro Bloco - Janeiro de 2019
Estes encontros ocorrerão nas seguintes datas:
1) Primeira semana: 28/01 a 02/02/2019;
2) Segunda semana: 04 a 09/02/2019.
Final do Primeiro, e Início do Segundo Bloco - Julho de 2019
Estes encontros ocorrerão nas seguintes datas:
1) Primeira semana: 08 a 13/07/2019;
2) Segunda semana: 15 a 20/07/2019.
Área de concentração: Teologia Prática
O número de instituições atuando nas áreas da religião, do ensino, da saúde, do
aconselhamento pastoral, de entidades sociais de apoio às crianças e aos
idosos, de comunidades terapêuticas (acompanhamento a dependentes
químicos) e outras áreas de apoio bio-psico-social e espiritual, tem crescido
muito nas últimas décadas. Contudo, este crescimento não tem sido
acompanhado por um preparo adequado daqueles que atuam nestas áreas.
Diante das necessidades que se apresentam, estes áreas de ajuda são
desempenhadas, muitas vezes, mais com base na disposição e percepção
pessoal de cada um dos envolvidos na condução do processo de apoio e ajuda,
do que em ações bem planejadas e estudadas que, de fato, direcionem as ações
para uma melhor solução de médio e longo prazo, visando a erradicação ou, pelo
menos, a diminuição do sofrimento dos que necessitam destes cuidados. Os
cursos na área de humanas amenizam estas dificuldades no Brasil e América

Latina, mas ainda existe uma lacuna expressiva em nível de especialização, em
especial, stricto sensu. O PPG em Teologia das Faculdades Batista do Paraná,
nível Mestrado Profissional, com sua área de concentração em Teologia Prática,
e suas linhas de pesquisas voltadas para a “Releitura de Textos e Contextos
Bíblicos”, para a “Teologia e Práxis Pastoral e Comunitária” e para
“Espiritualidade, Educação e Docência nos Processos Formativos”, busca suprir
estas necessidades específicas, por meio de uma formação técnica e
profissional. Isto sinaliza para a necessidade de um estudo aprofundado de
matérias relacionadas com a prática do líder e sua comunidade religiosa e/ou
social e comunitária, as quais envolvem, entre outras, disciplinas de organização
do trabalho docente, religioso e sócio-comunitário de releituras textuais das
Escrituras, de homilética, de gestão de pessoas, técnicas de aconselhamento,
técnicas de ensino, tipos de liderança, etc. São questões que levam o Pósgraduando a dialogar com campos da filosofia, psicologia, pedagogia, história e
outros, que colaboram, positivamente, com o preparo do discente para uma
melhor atuação profissional, mais humana, eficaz e condizente com a realidade
social da atualidade no Brasil. Em resumo, pode-se dizer que a área de Teologia
Prática visa o estudo aprofundado da teologia, a partir de fundamentação teórica
relevante, com vistas à prática educacional e organizacional das Ong’s, igrejas
e instituições do terceiro setor, atuantes no contexto brasileiro e latino americano.
Linhas de pesquisa, disciplinas e docentes
O curso, inicialmente, contará com apenas uma área de concentração, que é a
Teologia Prática, a qual será tratada em três linhas de pesquisas. 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.
Disciplinas comuns às três linhas de pesquisa:
Com vistas a um conhecimento mais abrangente, porém necessário a todos, as
sete primeiras disciplinas são comuns às três linhas de Pesquisa. E, com o intuito
de se criar um vínculo maior entre os pós-graduandos, a grande maioria delas
serão ofertadas logo no primeiro semestre do curso.
1 - Metodologia da Pesquisa Científica (2 Créditos)
Docente: Gleyds Silva Domingues
2 - Interpretação de Textos Judaico-Cristãos (2 Créditos)
Docente: Antônio Renato Gusso
3 - Influências das Teologias Atuais no Contexto Brasileiro (2 Créditos)
Docente: Alan Doyle Myatt
4 - Teologia e Religião na Sociedade Pós-Moderna (2 Créditos)
Docente: Alan Doyle Myatt
5 - Teologia, Direitos Humanos e Concepções de Formação Humana (2
Créditos)
Docente: Gleyds Silva Domingues
6 - Ética, Cultura e Sociedade (1 Crédito)
Docente: José Neivaldo de Souza

Linha de pesquisa 1: Releitura de Textos e Contextos Bíblicos
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, no sentido de sua totalidade, 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
isto, segue a relação básica dos componentes curriculares pertencentes a esta
linha.
1 - Análise e Releitura dos Sinóticos (2 Créditos)
Docentes: Jaziel Guerreiro Martins e Claiton André Kunz
2 - Teologia e Exposição Bíblica (1 Crédito) - (Eletiva)
Docente: Antonio Renato Gusso
3 - Análise e Releitura de temas Paulinos (2 Créditos))
Docente: Jaziel Guerreiro Martins
4 - Análise e Releitura dos Poéticos e Sapienciais (2 Créditos)
Docente: Marivete Zanoni Kunz
5 - Didática do Ensino Bíblico e Religioso (1 Crédito)
Docentes: Gleyds Silva Domingues
6 - Análise e Releitura da mensagem profética (2 Créditos)

Docente: Marivete Zanoni Kunz
7 - Análise e Releitura de Hebreus e das Cartas Gerais (1 Crédito)
Docente: Mark Alan Ellis e Reginaldo Pereira de Moraes
Observação: Além destas disciplinas outras também poderão ser ofertadas,
também de forma Eletiva, nas semanas regulares dos encontros em sala de aula,
ou em outras ocasiões que a Coordenação entenda como adequadas, inclusive
com outros professores, igualmente ou mais qualificados.
Linha de pesquisa 2: Teologia e Práxis Pastoral e Comunitária
Ainda 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, suporte social, e 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, ONG’s 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, éticomoral e de cidadania. Para isto, segue a relação básica dos componentes
curriculares pertencentes a esta linha.
1 - Teologia e Psicologia: interfaces do aconselhamento e capelanias (2
Créditos)
Docente: Edilson Soares de Souza

2 - Teologia e Cosmovisão do Século XXI (1 Crédito)
Docente: Reginaldo Pereira de Moraes
3 - Teologia e Administração do Terceiro Setor (2 Créditos)
Docente: Edilson Soares de Souza
4 - Teologia e Liderança (2 Créditos)
Docente: Luiz Roberto Soares Silvado
5 – Cosmovisões e Sistemas de Crença (1 Crédito)
Docente: David Allen Bledsoe
6 – Teologia das Minorias e dos Excluídos (2 Créditos)
Docente: Adriano Sousa Lima
7 - Teologia e Desenvolvimento de Instituições Religiosas (1 Crédito)
Docente: Luiz Roberto Soares Silvado
Observação: Além destas disciplinas outras também poderão ser ofertadas,
também de forma Eletiva, nas semanas regulares dos encontros em sala de aula,
ou em outras ocasiões que a Coordenação entenda como adequadas, inclusive
com outros professores, igualmente ou mais qualificados.
Linha de pesquisa 3: Espiritualidade, Educação e Docência nos Processos
Formativos
De igual modo, dentro da mesma área de Teologia Prática, o curso ainda
trabalha com a linha de pesquisa aqui denominada “Espiritualidade, Educação e
Docência nos Processos Formativos”. Ela parte do pressuposto de que o ser
humano em sua complexidade, enquanto pessoa e identidade, tem

necessidades e demandas que afetam diretamente na 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. 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.
1 - Cosmovisões e Lentes de Interpretação na Formação Humana (1 Crédito)
Docente: Gleyds Silva Domingues
2 - Teologia, Linguagens, Estudos Culturais e Identidade (1 Crédito)
Docente: Adriano Sousa Lima

3 - Metodologia de Projetos em Contextos Educacionais (1 Crédito)
Docente: Jose Neivaldo de Souza
4 - Currículo e Organização do Trabalho Docente (2 Créditos)
Docente: Gleyds Silva Domingues
5 - Teologia e Didática do Ensino Superior: concepções educativas e processos
formativos (2 Créditos)
Docente: Reginaldo Pereira de Moraes
6 - Teologia no Contexto da Educação e do Discurso Religioso (2 Créditos)
Docente: Jaziel Guerreiro Martins
7 - Epistemologia do Trabalho Docente (2 Créditos)
Docente: Gleyds Silva Domingues
Observação: Além destas disciplinas outras também poderão ser ofertadas,
também de forma Eletiva, nas semanas regulares dos encontros em sala de aula,
ou em outras ocasiões que a Coordenação entenda como adequadas, inclusive
com outros professores, igualmente ou mais qualificados.
Seleção:
Vagas disponíveis: O Curso de Mestrado Profissional em Teologia das
Faculdades Batista do Paraná, com sua área de concentração em Teologia
Prática, oferece um total de 48 vagas, divididas em 16 para a Linha de Pesquisa
1: Releitura de Textos e Contextos Bíblicos, 16 para a Linha de Pesquisa 2:
Teologia e Práxis Pastoral e Comunitária, e 16 para a Linha de Pesquisa 3:
Espiritualidade, Educação e Docência nos Processos Formativos. O candidato a

uma das vagas deve optar por apenas uma das linhas de pesquisas ao fazer a
sua inscrição.
Período de inscrições: as inscrições serão feitas no período de 01 de junho de
2018 a 12 de outubro de 2018, mediante pagamento da taxa de inscrição e
entrega, na secretaria da Faculdade, pessoalmente ou via sedex, de todos os
documentos exigidos.
Documentos necessários para a inscrição no processo seletivo:


Preenchimento do formulário (online);



Três (3) cópias impressas do Projeto de Pesquisa, conforme modelo
fornecido no site da instituição;



Três (3) cópias impressas do Curriculum Vitae, com destaque para as
atuações acadêmicas e ministeriais, conforme modelo fornecido no site
da instituição;



Uma (1) cópia do diploma de graduação reconhecido pelo MEC ou
documento equivalente acompanhado do respectivo histórico escolar;



Uma (1) cópia simples da carteira de identidade (RG) e do CPF;



Recibo do pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 150,00.

Critérios para a seleção: os critérios do processo seletivo são baseados nos
seguintes pontos:
Análise do Pré-Projeto de Pesquisa - 50%
Prova de Conhecimentos Teológicos - 30%
Prova de Língua Estrangeira - 10%
Análise do Currículo Vitae - 10%
Será aprovado o(a) candidato(a) que obtiver média ponderada igual ou superior
a 6,0, desde que permaneça dentro do número de vagas pertinente para a

respectiva linha de pesquisa escolhida. Na prova de língua estrangeira, será
considerado(a) aprovado(a) o candidato que nela obtiver nota igual ou superior
a 6,0.
Data do processo seletivo: 23/10/2018
Data do resultado do processo seletivo: 01/11/2018
Período de matrículas: 01 a 09/11/2018
Investimento: o custo do curso é dividido em 36 mensalidades de R$1362,90.
Para pagamentos até o dia 05 de cada mês, há um desconto na mensalidade de
10%.

