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ERRATA EDITAL 03/2019 - Processo Seletivo para Mestrado Profissional em 

Teologia 

Ingresso em 2020/1 

O diretor das Faculdades Batista do Paraná torna público a errata referente ao edital 

de processo seletivo para o curso de Mestrado Profissional em Teologia.  

NORMAS DO PROCESSO SELETIVO 

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: 

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: 
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▪ 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> 

▪ 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> 
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▪ 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, 

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 
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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. 12. Os candidatos aprovados deverão realizar as matrículas entre 28/10/2019 

a 14/11/2019. 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 ´copia autenticada do Histórico Escolar da graduação; 

● 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). 

Curitiba, 16 de setembro de 2019 
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Jaziel Guerreiro Martins 

Diretor Geral 

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

