
 

  

REGULAMENTO BLACK WEEK - 2019 
  

A FACULDADES BATISTA DO PARANÁ - FABAPAR, pessoa jurídica de direito privado, 
mantida pelo Conselho Educacional da Convenção Batista Paranaense, inscrita no 
CNPJ n° 76.706.936/0001-02, com sede na Avenida Silva Jardim, 1859, Água Verde, 
Curitiba-PR, CEP 80.240-020, por meio do presente, estabelece as regras da promoção 
BLACK WEEK - 2019, a qual se dará nos seguintes termos: 
  

1.    Da vigência: A promoção tem validade apenas no período que se inicia às 00:00 horas 
do dia 29/11/2019 até às 23:59 horas do dia 06/12/2019. 
 

2.    Dos cursos disponíveis para a promoção: 
PÓS-GRADUAÇÃO (Lato Sensu) 
Curso: Capelania e Aconselhamento 
Valor padrão: R$ 4.590,00 - Parcelamento padrão: 18 parcelas de R$ 255,00. 
Black Week: R$ 2.295,00 - Parcelamento na promoção: 18 parcelas de R$ 127,50. 
 
Curso: Estudos Analíticos do Pentateuco 
Valor padrão: R$ 4.482,00 - Parcelamento padrão: 18 parcelas de R$ 249,00. 
Black Week: R$ 2.241,00 - Parcelamento na promoção: 18 parcelas de R$ 124,50. 
 
Curso: Gestão de Conflitos 
Valor padrão: R$ 3.582,00 - Parcelamento padrão: 18 parcelas de R$ 199,00. 
Black Week: R$ 1.791,00 - Parcelamento na promoção:18 parcelas de R$ 99,50. 
 
Curso: Teologia do Novo Testamento Aplicada 
Valor padrão: R$ 4.590,00 - Parcelamento padrão: 18 parcelas de R$ 255,00. 
Black Week: R$ 2.295,00 - Parcelamento na promoção: 18 parcelas de R$ 127,50. 
  
Curso: Teologia e Interpretação Bíblica 
Valor padrão: R$ 4.590,00 - Parcelamento padrão: 18 parcelas de R$ 255,00. 
Black Week: R$ 2.295,00 - Parcelamento na promoção: 18 parcelas de R$ 127,50. 
 
Curso: Teologia e Sistemática Contextualizada 
Valor padrão: R$ 5.130,00 - Parcelamento padrão: 18 parcelas de R$ 285,00. 
Black Week: R$ 2.565,00 - Parcelamento na promoção: 18 parcelas de R$ 142,50. 
 
CURSOS LIVRES 
Curso: Aconselhamento Pastoral 
Valor padrão: R$ 159,00 - Parcelamento Padrão: 4 parcelas de R$ 39,75. 
Black Week: R$ 79,50 - Parcelamento na promoção: 2 parcelas de R$ 39,75. 
 
Curso: Administração Eclesiástica 
Valor padrão: R$ 239,00 - Parcelamento Padrão: 4 parcelas de R$ 59,75. 



 

  

Black Week: R$ 119,50 - Parcelamento na promoção: 2 parcelas de R$ 59,75. 
 
Curso: Complementação Teológica 
Valor padrão: R$ 1.200,00 - Parcelamento Padrão: 6 parcelas de R$ 200,00. 
Black Week: R$ 600,00 - Parcelamento promoção: 6 parcelas de R$ 100,00. 
 
Curso: Homilética - Arte de Pregar 
Valor padrão: R$ 239,00 - Parcelamento Padrão: 4 parcelas de R$ 59,75. 
Black Week: R$ 119,50 - Parcelamento na promoção: 2 parcelas de R$ 59,75. 
 
BACHARELADO - PRESENCIAL 
A taxa de inscrição padrão do Bacharelado em Teologia presencial  é de R$ 50,00. 
Se o candidato concluir a inscrição e o processo seletivo agendado, com a conclusão 
da matrícula na vigência da promoção, receberá a isenção da referida taxa.  
 
BACHARELADO - EAD 
A taxa de inscrição padrão do Bacharelado em Teologia EAD é de R$ 80,00. 
Se o candidato concluir a inscrição e o processo seletivo agendado, com a conclusão 
da matrícula na vigência da promoção, receberá a isenção da referida taxa.  
 
MESTRADO PROFISSIONAL (Stricto Sensu) 
A taxa de inscrição padrão para o Mestrado Profissional é de R$ 150,00.  
Se o candidato concluir a inscrição e o envio da documentação até o dia 13/12/2019, 
receberá a isenção da referida taxa, para que participe do próximo processo seletivo.  

• A documentação que deverá ser enviada no período de vigência desta promoção 
é a constante no artigo 3º do Edital de Processo Seletivo do Mestrado (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; RG e CPF), exceto o Pré-Projeto de Pesquisa, conforme 
o modelo fornecido no site da instituição e o histórico escolar de graduação (ou 
documento equivalente), os quais poderão ser entregues posteriormente. 

 
3.    Dos requisitos para a obtenção dos benefícios:  

a. O aluno deverá realizar sua inscrição no curso de sua preferência, dentre os que 
estejam contemplados na presente promoção, bem como efetivar o pagamento da taxa 
de inscrição, quando houver e conclusão de sua matrícula, no período de vigência da 
Black Week. 
b. Para a obtenção desse benefício, entende-se a matrícula como sendo a entrega 
de toda a documentação necessária do estudante até o dia 13/12/2019 e o pagamento 
da primeira parcela do curso, os quais deverão ocorrer necessariamente no mesmo 
período de vigência.   
c. Não serão concedidos os benefícios aqui especificados para as inscrições ou 
matrículas realizadas fora do período de vigência ou que não tenham sido concluídos 
tempestivamente. 
d. A presente promoção não é cumulável com qualquer outra. 


