PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM TEOLOGIA
EDITAL 17/2018 – 3º Processo Seletivo para 2019
O coordenador do Programa de Mestrado Profissional em Teologia das
Faculdades Batista do Paraná, no uso de suas atribuições, torna pública as
informações básicas a respeito das inscrições para o processo de seleção para
ingresso de estudantes em 2019, como segue:
Área de Concentração: Teologia Prática
1) Vagas:
Número da linha

Linha de Pesquisa

Vagas

1

Releitura de textos e

03

contextos bíblicos
2

Teologia e práxis

02

pastoral e comunitária
3

Religiosidades,

06

educação e docência
nos processos
formativos
Mais 04 vagas como suplentes para cada Linha.
2) Datas:
14/12/2018 a 07/01/2019

Período de inscrições

09/01/2019

Data limite para chegada dos
documentos da inscrição

11/01/2019

Processo seletivo em Curitiba e Ijuí

16/01/2019 às 15h

Resultado do processo seletivo

16/01/2019 a 22/01/2019

Período de matrículas

28/01/2019

Início das aulas

3) Documentos para inscrição:
•

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.

4) Sobre o processo seletivo:
As provas em Curitiba e Ijuí ocorrerão no dia 11/01/2019, seguindo o seguinte
cronograma:

•

9h às 10h30

Prova de conhecimentos teológicos

10h30 às 11h

Intervalo

11h às 13h

Prova de língua estrangeira

14h às 19h

Entrevista

Sobre a prova de conhecimentos teológicos, não haverá consulta a
nenhum tipo de material. Será baseada nas seguintes obras:

o Linha 01:
▪

GUSSO, Antônio Renato; KUNZ, Claiton André (Org.). Nas
Entrelinhas do Texto Bíblico: exercícios de leitura e
interpretação. Curitiba/PR: Núcleo de Publicações da
FABAPAR, 2016 (páginas 09 a 90).

▪

GUSSO, Antônio Renato; RUPPENTAL NETO, Willibaldo.
Em busca do significado: pesquisa nas áreas de história e
prática da leitura da Bíblia. Curitiba/PR: Núcleo de
Publicações da FABAPAR, 2015 (capítulos 1,2, 3 e 10).

o Linha 02:
▪

SOUZA, Edilson Soares de; SOUZA, José Neivaldo de
(Org.). Teologia e Ética no Cuidado Pastoral. Curitiba/PR:
Núcleo de Publicações da FABAPAR, 2016 (páginas 09 a
89)

▪

SOUZA, Edilson Soares; RUPPENTAL NETO, Willibaldo.
Cuidando de Vidas: pesquisa nas áreas de teoria e prática do
cuidado Pastoral. Curitiba/PR: Núcleo de Publicações da
FABAPAR, 2015 (capítulos 2, 3, 4 e 11).

o Linha 03:
▪

DOMINGUES, Gleyds. Andragogia de Jesus: a metodologia
de

ensino

que

transformou

o

processo

educativo.

Curitiba/PR: AD Santos, 2016.
▪

MARTINS, Jaziel Guerreiro. Biografia do Diabo Brasileiro:
estudo e análise das práticas e crenças da demonologia.
Curitiba/PR: AD Santos, 2015, p. 7-72.

▪

SOUZA, Edilson Soares de; SOUZA, José Neivaldo de
(Org.). Teologia e Ética no Cuidado Pastoral. Curitiba/PR:

Núcleo de Publicações da FABAPAR, 2016 (páginas 47 a
118).
•

Sobre a prova de conhecimentos em língua estrangeira: o(a) candidato(a)
deverá demonstrar aptidão em leitura e interpretação instrumental em
Inglês ou Espanhol através de uma prova. O(a) candidato(a) poderá
consultar um dicionário impresso da respectiva língua estrangeira a qual
o candidato vier a se inscrever. Caso o candidato reprove na prova de
língua estrangeira, mas passe no processo seletivo, deverá refazê-la e
ser aprovado em até um ano após sua matrícula, caso contrário será
considerado desistente.

•

Sobre a entrevista: a entrevista será conduzida por dois doutores ligados
ao Programa de Mestrado em Teologia Profissional, o qual avaliarão o
pré-projeto e o currículo do(a) candidato(a). A duração média de cada
entrevista será de 30min. O agendamento é feito pela própria
Coordenação do Mestrado, e divulgado pela mesma até um (1) dia antes
do processo seletivo, via e-mail.

5) Critérios do processo seletivo: os critérios do processo seletivo são
baseados nos seguintes critérios:
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.
6) Sobre o resultado: o resultado será divulgado em 16/01/2019, no site
www.fabapar.com.br, a partir das 15h, em ordem alfabética e por linha de
pesquisa. A FABAPAR não divulga as notas do processo seletivo. No caso dos
aprovados que reprovaram na prova de língua estrangeira, os mesmos serão
informados via e-mail sobre a reprovação, sem divulgação da nota, e com
instruções sobre os procedimentos para uma reavaliação.
7) Documentos para matrícula: caso o(a) candidato(a) seja aprovado(a),
deverá apresentar as seguintes documentações:
• Uma (1) cópia autenticada de diploma de graduação reconhecido pelo
MEC ou documento equivalente acompanhado do respectivo histórico
escolar;
•

Uma (1) foto 3 X 4;

•

Uma (1) cópia autenticada da carteira de identidade (RG) e do CPF (para
ato de matrícula, não são aceitos outros documentos, como CNH, Carteira
Profissional, Carteira de Trabalho, Carteira Militar, entre outros);

•

Uma (1) cópia simples de comprovante de residência;

•

Uma (1) cópia autenticada da Certidão de Casamento ou Nascimento.

•

Observações:
o Para o processo de inscrição todas as cópias podem ser simples,
mas, em caso de aprovação, para a matrícula deverão ser
autenticadas;
o A falta de algum dos documentos acima até a data prevista para a
entrega desclassificará o candidato.

8) Sobre o Curso:

O curso deve ser finalizado entre 18 e 24 meses, com quatro módulos
ocorrendo neste período. Para facilitar a vida financeira do futuro mestrando/a
o valor do mesmo pode ser dividido em 36 parcelas.
Datas dos módulos de 2019 e 2020:
1º Módulo: 28/01/2019 a 09/02/2019
2º Módulo: 08/07/2019 a 20/07/2019
3º Módulo: 27/01/2020 a 08/02/2020
4º Módulo: 13/07/2020 a 25/07/2020

9) Outras informações:
▪

Mais

detalhes

podem

ser

vistos

no

site

da

Faculdade:

www.fabapar.com.br. Nele pode ser encontrado: Informações Gerais, o
Regimento do Curso, a Ficha de Inscrição, um Modelo de Curriculum
Vitae e um Modelo para o Pré-Projeto de Pesquisa.
▪

As provas do processo seletivo serão descartadas 6 meses após a
divulgação da 1ª chamada.

▪

As cópias simples dos documentos utilizados no processo de inscrição,
serão descartadas após o período de matrículas.

▪

Não será aceito nenhum tipo de revisão/recurso na prova após a
divulgação do resultado.

Curitiba, 18 de dezembro de 2019.

Prof. Dr. Jaziel Guerreiro Martins
Coordenador de Pós-Graduação Stricto Sensu

