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EDITAL 07/2019 – Segundo Processo Seletivo para Mestrado Profissional em 

Teologia 

Ingresso em 2020/1 

O diretor das Faculdades Batista do Paraná torna público o edital do segundo 

processo seletivo para o curso de Mestrado Profissional em Teologia.  

O Mestrado Profissional em Teologia é reconhecido pela Portaria n° 271, de 

09/04/2013, publicada no D.O.U. n° 68, em 10/04/2013, seção 1, p. 17. 

Número de vagas: 36, sendo distribuídas da seguinte forma: 

LINHA DE PESQUISA N. VAGAS 

Linha de Atuação 1: Releitura de Textos e Contextos Bíblicos 12 

Linha de Atuação 2: Teologia e Práxis Pastoral e Comunitária 12 

Linha de Atuação 3: Espiritualidade, Educação e Docência nos 

Processos Formativos 

12 

 

Local: a FABAPAR está sediada na Av. Silva Jardim, 1859, Água Verde, 

Curitiba/PR. 

Prazo de validade do processo seletivo: seis meses 

Objetivos do curso: 

● Formar profissionais pós-graduados aptos a elaborar novos conhecimentos 

e processos no campo da respectiva área de concentração; 

● Qualificar e aperfeiçoar profissionais dentro de uma perspectiva de educação 

continuada; 

● Habilitar profissionais a atuar como multiplicadores e prestar assessoria no 

campo da respectiva área de concentração; 
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● Criar condições para a reflexão teológica sobre temas da 

contemporaneidade e que são afetos à prática ministerial a ser exercida; 

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

Área de concentração: Teologia Prática 

Linhas de Atuação: 

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 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. 

2. 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 
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administração, da liderança, da gestão de pessoas, do aconselhamento, da 

capelania, e da orientação espiritual, ético-moral e de cidadania. 

3. 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. 

Funcionamento: as aulas do Mestrado ocorrem de maneira intensiva nos meses 

de Janeiro e Julho. Cada encontro pode durar até 15 dias, com aulas de segunda a 

sábado, podendo ocorrer em qualquer turno destas datas. No decorrer do semestre, 

o discente poderá apresentar os trabalhos solicitados pelos professores através do 

Ambiente Virtual de Aprendizagem.   

Créditos: o Mestrado Profissional em Teologia tem duração de 24 meses. Dentro 

desse período, o discente deverá cumprir um número mínimo de 38 créditos 

obrigatórios para a conclusão do curso. Esses créditos são compostos da seguinte 

forma: 20 créditos de disciplinas (comuns e eletivas); até 04 créditos de participação 

nos Seminários de Atualização Teológica e Práticas Ministeriais; 08 créditos de 

Orientação Acadêmica; 06 créditos referentes ao Trabalho Final de Curso.  

http://www.fabapar.com.br/


 

www.fabapar.com.br  

 

NORMAS DO PROCESSO SELETIVO 

Art. 1º. Datas e locais do Processo Seletivo: 

● Processo seletivo em Curitiba: Av. Silva Jardim, 1859, Água Verde, 

Curitiba/PR. 

Inscrições 29/10/2019 a 27/11/2019 

Entrega dos pré-projetos para o 

processo seletivo 

Até 29/11/2019 

Processo seletivo em Curitiba  03/12/2019 

Divulgação da Lista de aprovados 10/12/2019 

Matrícula 11/10/2019 a 08/01/2020 

Início das aulas 27/01/2020, às 8h30 

 

● Processo seletivo em Ijuí: Rua Dr. Pestana, 1021, Centro, Ijuí/RS. 

Inscrições 29/10/2019 a 27/11/2019 

Entrega dos pré-projetos para o 

processo seletivo 

Até 29/11/2019 

Processo seletivo em Curitiba  03/12/2019 

Divulgação da Lista de aprovados 10/12/2019 

Matrícula 11/10/2019 a 08/01/2020 

Início das aulas 27/01/2020, às 8h30 
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Art. 2°. As inscrições deverão ser feitas pelo preenchimento de formulário presente 

no seguinte link: https://fabapar.com.br/mestrado/mestrado-profissional-em-teologia/. Para 

efetivar o processo de inscrição, o candidato deverá anexar os documentos 

constantes do Art. 3°, bem como pagar a taxa de inscrição no valor de R$ 150,00 

● A taxa de inscrição poderá ser paga através de boleto bancário ou cartão de 

crédito, a critério do candidato.  

● Em caso de desistência do Processo Seletivo, não haverá ressarcimento da 

taxa de inscrição. 

Art. 3°. Documentos necessários para realizar a inscrição: 

● Pré-Projeto de Pesquisa, conforme o modelo fornecido no site da instituição; 

● Currículo Vitae, com destaque para as atuações acadêmicas e ministeriais, 

conforme modelo fornecido no site da instituição; 

● Diploma de graduação  (frente verso) reconhecido pelo MEC (ou documento 

equivalente), acompanhado do respectivo histórico escolar  

o Só serão aceitos diplomas de graduação (ou documento equivalente) 

cuja colação de grau seja anterior a 27/01/2020. 

● RG e CPF; 

● Comprovante de pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 150,00. 

Art. 4°. Os documentos de inscrição deverão ser anexados durante o ato de 

inscrição. Apenas o pré-projeto deverá ser enviado por e-mail para 

matricula.mestrado@fabapar.com.br até o dia 29/11/2019. 

Art. 5°. Etapas do Processo Seletivo: 

● Prova de Conhecimentos Teológicos (Valor: 30%): prova discursiva, onde 

será avaliado o conhecimento teológico geral e também o conhecimento 

teológico específico de cada linha escolhida pelo aluno. As questões serão 

baseadas nos seguintes artigos: 
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o LEITURAS OBRIGATÓRIAS PARA AS TRÊS LINHAS: 

▪ BLEDSOE, D. A. Educação teológica e sua parte no 

cumprimento da missão. Via Teológica, v. 17, n. 33. 

Disponível em: 

<http://periodicos.fabapar.com.br/index.php/vt/article/view/87> 

▪ LEITURA PARA QUEM FARÁ A PROVA DE LÍNGUA 

ESTRANGEIRA EM ESPANHOL: LA CRUZ, J. C. La 

naturaliza del carácter Cristiano. Via Teológica, v. 17, n. 33. 

Disponível em: 

<http://periodicos.fabapar.com.br/index.php/vt/article/view/3. 

▪ LEITURA PARA QUEM FARÁ A PROVA DE LÍNGUA 

ESTRANGEIRA EM INGLÊSSPENCER, A. J. Worship, serve 

or cultivate? An evaluation of translation options for 

Genesis 2:15. Via Teológica, v. 18, n. 35. Disponível em: 

<http://periodicos.fabapar.com.br/index.php/vt/article/view/25> 

o LINHA 1: RELEITURA DE TEXTOS E CONTEXTOS BÍBLICOS: 

▪ DUCK, A. W. A queda de Satanás no Antigo Testamento. 

Via Teológica, v. 17, n. 33. Disponível em: 

<http://periodicos.fabapar.com.br/index.php/vt/article/view/94> 

▪ GUSSO, S. F. K.; GUSSO, A. R. Educação na Bíblia: três 

exemplos influenciadores da educação geral destacados 

no Antigo Testamento. Via Teológica, v. 17, n. 33. Disponível 

em: <http://periodicos.fabapar.com.br/index.php/vt/article/view/83> 

▪ LANE, W. L. Reflexões sobre a cidade a partir de 1Pedro. 

Via Teológica, v. 19, n. 37. Disponível em: 

<http://periodicos.fabapar.com.br/index.php/vt/article/view/5> 

▪ KUNZ, M. Z. A relevância do ensino forma e informal nas 

Escrituras: exemplo a ser observado na 

contemporaneidade. Via Teológica, v. 17, n. 34. Disponível 

em: <http://periodicos.fabapar.com.br/index.php/vt/article/view/73> 
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▪ MORAES, J. Homilética: pregação e comunicação. Via 

Teológica, v. 17, n. 34. Disponível em: 

<http://periodicos.fabapar.com.br/index.php/vt/article/view/76> 

o LINHA 2: TEOLOGIA E PRÁXIS PASTORAL E COMUNITÁRIA: 

▪ PEREIRA, R. A. A religião e o sujeito contemporâneo: 

celebração móvel e versátil da identidade religiosa. Via 

Teológica, v. 17, n. 33. Disponível em: 

<http://periodicos.fabapar.com.br/index.php/vt/article/view/88> 

▪ BLEDSOE, D. A. Tratamento missiológico evangélico do 

mau-olhado. Via Teológica, v. 19, n. 38. Disponível em: 

<http://periodicos.fabapar.com.br/index.php/vt/article/view/46> 

▪ BEZERRA, C. A. A dessexualização da igreja cristã: uma 

pesquisa histórica, hermenêutica e semântica do sexo. Via 

Teológica, v. 19, n. 38. Disponível em: 

<http://periodicos.fabapar.com.br/index.php/vt/article/view/48> 

▪ ARAÚJO, J. P. G. Trabalho de pastor: profissão de fé e o 

profissionalismo. Via Teológica, v. 17, n. 34. Disponível em: 

<http://periodicos.fabapar.com.br/index.php/vt/article/view/74> 

▪ SCHACH, V. A. A criança veterotestamentária como parte 

da revelação divina. Via Teológica, v. 17, n. 34. Disponível em: 

<http://periodicos.fabapar.com.br/index.php/vt/article/view/78> 

o LINHA 3: ESPIRITUALIDADE, EDUCAÇÃO E DOCÊNCIA NOS 

PROCESSOS FORMATIVOS 

▪ ALVES, M. P. É possível proporcionar uma educação 

integral conforme prevista na legislação brasileira? Via 

Teológica, v. 17, n. 38. Disponível em: 

<http://periodicos.fabapar.com.br/index.php/vt/article/view/93> 

▪ FISCHER, G. J. A construção da competência em ensino e 

pesquisa na área de teologia pastoral. Via Teológica, v. 17, 
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n. 33. Disponível em: 

<http://periodicos.fabapar.com.br/index.php/vt/article/view/86> 

▪ MOLOCHENCO, M. O. Formação integral do professor: 

aproximações teóricas para educação teológica. Via 

Teológica, v. 19, n. 37. Disponível em: 

<http://periodicos.fabapar.com.br/index.php/vt/article/view/6> 

▪ DOMINGUES, G. S. Uma análise introdutória sobre a 

importância da significação no ensino bíblico. Via 

Teológica, v. 18, n. 36. Disponível em: 

<http://periodicos.fabapar.com.br/index.php/vt/article/view/14> 

▪ GUSSO, S. F. K. Escola Bíblica: um lugar ideal para se 

frequentar regularmente. Via Teológica, v. 18, n. 35. 

Disponível em: 

<http://periodicos.fabapar.com.br/index.php/vt/article/view/24> 

● Prova de língua estrangeira moderna (Valor: 10%): consiste numa prova 

discursiva que demonstre a capacidade do candidato em ler e interpretar 

textos em inglês ou espanhol. O candidato poderá utilizar dicionário 

impresso, apenas, para realizar consultas.  

● Análise do Currículo (Valor: 10%): será analisado o currículo, conforme 

modelo da FABAPAR. Serão considerados experiências práticas, bem como 

publicações de artigos científicos.  

● Entrevista para avaliação do Pré-Projeto (Valor: 50%): o candidato será 

avaliado por dois doutores vinculados ao PPG. Os mesmos considerarão o 

pré-projeto enviado, conforme modelo da FABAPAR, e enfatizando algum 

aspecto prático da teológica. Além disso, as respostas dadas na entrevista 

também serão consideradas na avaliação.  

Art. 6°. Os horários para o processo seletivo seguirão o seguinte parâmetro: 

Prova Horário 
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Prova de Conhecimentos Teológicos 9h-10h30 

Prova de Língua Estrangeira Moderna 11h-13h 

Entrevista A partir das 14h (escala disponível no 

dia do Processo Seletivo) 

 

Art. 7°. Para ser aprovado no Processo Seletivo, o candidato deverá ter uma nota 

igual ou superior a 6,0, sendo esta a média ponderada da nota obtida pela análise 

do Pré-Projeto (50%), prova de conhecimentos teológicos (30%), prova de língua 

estrangeira moderna (10%) e análise do currículo (10%). O candidato que não 

atingir a nota 6,0 na prova de língua estrangeira, mas que obteve média geral acima 

da mínima exigida e foi classificado, poderá fazer uma nova prova de língua 

estrangeira dentro de um ano, a contar a partir do primeiro dia de aula.  

Art. 8°. O resultado será divulgado no site da FABAPAR, na data definida no Art. 1°, 

no seguinte link: https://fabapar.com.br/lista-de-aprovados/ 

Art. 10. Não há revisão de provas. O aluno apenas poderá ter acesso às notas, sem 

direito à revisão das mesmas.  

Art. 11. As provas do processo seletivo serão descartadas dentro de um ano após 

a divulgação dos respectivos resultados.  

Art. 12. Os candidatos aprovados deverão realizar as matrículas entre 11/12/2019 

e 08/01/2020. Para a matrícula, o candidato deverá apresentar diretamente na 

FABAPAR os seguintes documentos: 

● Uma cópia autenticada da Certidão de Nascimento ou Casamento; 

● Uma cópia autenticada do RG (ou RNE, no caso de estrangeiros) e CPF 

(esses documentos poderão ser substituídos por CNH dentro da validade ou 

Identificação das Forças Armadas); 

● Uma cópia autenticada de frente e verso do Diploma de graduação; 

● Uma cópia autenticada do Histórico Escolar da graduação; 
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● Uma cópia simples do Comprovante de Residência; 

● Uma foto 3x4 atualizada; 

● Comprovante de pagamento da primeira mensalidade do curso.  

Parágrafo único: o curso de Mestrado Profissional em Teologia possui o valor 

de R$ 1.447,00 para o primeiro semestre de 2020 (com o pagamento até o 

dia 05 de cada mês, há um bônus de antecipação de 10%, ficando a 

mensalidade no valor de R$ 1302,30). 

Art. 13. O candidato poderá apresentar os documentos acima pessoalmente na 

FABAPAR ou poderá enviá-los por correspondência, desde que os mesmos 

cheguem até 08/01/2020. A ausência de qualquer um dos documentos poderá 

acarretar no cancelamento imediato da matrícula sem aviso prévio.  

 

Curitiba, 29 de outubro de 2019 

 

Jaziel Guerreiro Martins 

Diretor Geral 
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