PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM TEOLOGIA
EDITAL 01/2019 – Processo Seletivo de Inverno 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 no
segundo semestre de 2019, como segue:

Área de Concentração: Teologia Prática

1) Vagas:
Número da linha

Linha de Atuação

Vagas

1

Releitura de textos e

08

contextos bíblicos
2

Teologia e práxis

06

pastoral e comunitária
3

Espiritualidade,

10

Educação e Docência
nos Processos
Formativos
Mais 04 vagas como suplentes para cada Linha.

2) Datas importantes:

25/03/2019 a 30/05/2019

Período de inscrições

03/06/2019

Data limite para chegada de documentos
enviados pelos correios. O prazo máximo para
a inscrição com documentação via site é
30/05/19 às 23h59.
Não deixe para a última hora.

11/06/2019

Processo seletivo em Curitiba

15/06/2019

Processo seletivo em Brasília (se houver no
mínimo 10 candidatos na região)

19/06/2019 às 17h

Resultado dos processos seletivos

19/06/2019 a 28/06/2019

Período de matrículas

08/07/2019

Início das aulas às 08h30

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 horário das Provas:
As provas, tanto em Curitiba, quanto em Brasília, seguirão o seguinte cronograma:
O Processo em Curitiba será dia 11/06 e em Brasília será no dia 15/06
8h45 às 10h45

Prova de conhecimentos teológicos

10h45 às 11h

Intervalo

11h às 13h

Prova de língua estrangeira

14h às 19h

Entrevista

5) Sobre o material de leitura para a prova:
Quanto à prova de conhecimentos teológicos, não haverá consulta a nenhum
tipo de material e será baseada em cima de oito artigos para cada linha:
a) Os(as) Candidatos(as) interessados(as) na Linha de Atuação 01 - Releitura de
textos e contextos bíblicos, deverão estudar os artigos:
A CRIANÇA VETEROTESTAMENTÁRIA COMO PARTE DA REVELAÇÃO
DIVINA. Disponível em:
http://fabapar.ddns.net/ppe/index.php/VIATEOLOGICA/article/view/106
EDUCAÇÃO TEOLÓGICA E SUA PARTE NO CUMPRIMENTO DE MISSÃO.
Disponível em:
http://fabapar.ddns.net/ppe/index.php/VIATEOLOGICA/article/view/19
DESAFIOS DE UMA ÉTICA CRISTÃ. Disponível em:
http://fabapar.ddns.net/ppe/index.php/VIATEOLOGICA/article/view/83
A QUEDA DE SATANÁS NO ANTIGO TESTAMENTO. Disponível em:
http://fabapar.ddns.net/ppe/index.php/VIATEOLOGICA/article/view/26

A RELEVÂNCIA DO ENSINO FORMAL E INFORMAL NAS ESCRITURAS:
Exemplo a Ser Observado na Contemporaneidade. Disponível em:
http://fabapar.ddns.net/ppe/index.php/VIATEOLOGICA/article/view/92
DIVERSIDADE DE LIDERANÇA NO NOVO TESTAMENTO. Disponível em:
http://fabapar.ddns.net/ppe/index.php/VIATEOLOGICA/article/view/147
A LAMENTAÇÃO NO CONTEXTO DO ANTIGO ORIENTE PRÓXIMO.
Disponível em:
http://fabapar.ddns.net/ppe/index.php/VIATEOLOGICA/article/view/43
Quem escolher a língua espanhola deverá ler: DE LA POESÍA A LA PROSA,
DEL AMOR A LA GUERRA. UM ANÁLISIS DE SALMOS 95, RESPETANDO
LA POESÍA HEBREA. Disponível em:
HTTP://BIBLIOTECADIGITAL.UCA.EDU.AR/REPOSITORIO/PONENCIAS/PO
ESIA-PROSA-AMOR-GUERRA-PEREIRA.PDF
Quem escolher a língua inglesa deverá ler: HEARING THE GLOBAL
CHURCH ON THE TRINITY: TWO EXAMPLES OF CONTEXTUALIZATION
AND CULTURE. Disponível em:
http://fabapar.ddns.net/ppe/index.php/VIATEOLOGICA/article/view/91

b) Os(as) Candidatos(as) interessados na Linha de Atuação 02 - Teologia e
práxis pastoral e comunitária, deverão estudar os artigos:
A CRIANÇA VETEROTESTAMENTÁRIA COMO PARTE DA REVELAÇÃO
DIVINA. Disponível em:
http://fabapar.ddns.net/ppe/index.php/VIATEOLOGICA/article/view/106
EDUCAÇÃO TEOLÓGICA E SUA PARTE NO CUMPRIMENTO DE MISSÃO.
Disponível em:
http://fabapar.ddns.net/ppe/index.php/VIATEOLOGICA/article/view/19
DESAFIOS DE UMA ÉTICA CRISTÃ. Disponível em:
http://fabapar.ddns.net/ppe/index.php/VIATEOLOGICA/article/view/83

ACONSELHAMENTO PASTORAL: Reflexões em Torno do Sagrado.
Disponível em:
http://fabapar.ddns.net/ppe/index.php/VIATEOLOGICA/article/view/37
A IGREJA E O CULTO CONTEMPORÂNEO. Disponível em:
http://fabapar.ddns.net/ppe/index.php/VIATEOLOGICA/article/view/53
ADORAÇÃO, CULTO E SACERDOTES. Disponível em:
http://fabapar.ddns.net/ppe/index.php/VIATEOLOGICA/article/view/84
A DEMONOLOGIA ISOPENTECOSTAL: UMA BUSCA PELA RESSIGNIFICAÇÃO E SUPERAÇÃO DO SOFRIMENTO HUMANO. Disponível em:
http://fabapar.ddns.net/ppe/index.php/VIATEOLOGICA/article/view/4
Quem escolher a língua espanhola deverá ler: DE LA POESÍA A LA PROSA,
DEL AMOR A LA GUERRA. UM ANÁLISIS DE SALMOS 95, RESPETANDO
LA POESÍA HEBREA. Disponível em:
HTTP://BIBLIOTECADIGITAL.UCA.EDU.AR/REPOSITORIO/PONENCIAS/PO
ESIA-PROSA-AMOR-GUERRA-PEREIRA.PDF
Quem escolher a língua inglesa deverá ler: HEARING THE GLOBAL
CHURCH ON THE TRINITY: TWO EXAMPLES OF CONTEXTUALIZATION
AND CULTURE. Disponível em:
http://fabapar.ddns.net/ppe/index.php/VIATEOLOGICA/article/view/91

c) Os(as) Candidatos(as) interessados na Linha de Atuação 03 - Espiritualidade,
Educação e Docência nos Processos Formativos, deverão estudar os artigos:
A CRIANÇA VETEROTESTAMENTÁRIA COMO PARTE DA REVELAÇÃO
DIVINA. Disponível em:
http://fabapar.ddns.net/ppe/index.php/VIATEOLOGICA/article/view/106
EDUCAÇÃO TEOLÓGICA E SUA PARTE NO CUMPRIMENTO DE MISSÃO.
Disponível em:
http://fabapar.ddns.net/ppe/index.php/VIATEOLOGICA/article/view/19
DESAFIOS DE UMA ÉTICA CRISTÃ. Disponível em:
http://fabapar.ddns.net/ppe/index.php/VIATEOLOGICA/article/view/83

EDUCAÇÃO NA BÍBLIA: Três Exemplos Influenciadores da Educação Geral
Destacados do Antigo Testamento. Disponível em:
http://fabapar.ddns.net/ppe/index.php/VIATEOLOGICA/article/view/17
É POSSÍVEL PROPORCIONAR UMA EDUCAÇÃO INTEGRAL CONFORME
PREVISTA NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA? Disponível em:
http://fabapar.ddns.net/ppe/index.php/VIATEOLOGICA/article/view/25
A FÉ NO UNIVERSO DA LITERATURA INFANTIL E JUVENIL DE MONTEIRO
LOBATO: Traços de um Teólogo e de Sua Teologia. Disponível em:
http://fabapar.ddns.net/ppe/index.php/VIATEOLOGICA/article/view/42
UM OLHAR PEDAGÓGICO SOBRE O SENTIDO DO ENSINO NO
MINISTÉRIO DE JESUS. Disponível em:
http://fabapar.ddns.net/ppe/index.php/VIATEOLOGICA/article/view/6
Quem escolher a língua espanhola deverá ler: DE LA POESÍA A LA PROSA,
DEL AMOR A LA GUERRA. UM ANÁLISIS DE SALMOS 95, RESPETANDO
LA POESÍA HEBREA. Disponível em:
HTTP://BIBLIOTECADIGITAL.UCA.EDU.AR/REPOSITORIO/PONENCIAS/PO
ESIA-PROSA-AMOR-GUERRA-PEREIRA.PDF
Quem escolher a língua inglesa deverá ler: HEARING THE GLOBAL
CHURCH ON THE TRINITY: TWO EXAMPLES OF CONTEXTUALIZATION
AND CULTURE. Disponível em:
http://fabapar.ddns.net/ppe/index.php/VIATEOLOGICA/article/view/91
•

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. É de responsabilidade do(a) candidato(a) providenciar o
dicionário. 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 mesma será conduzida por dois doutores ligados ao
Programa de Mestrado em Teologia Profissional da FABAPAR, os quais
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.

•

Sobre o Pré-projeto: nosso curso é Mestrado Profissional em Teologia. Assim,
sua ênfase precisa ser em teologia aplicada. Pense no que a tua comunidade
ou atividade profissional poderá fazer de prático com tua pesquisa. A proposta
e o desenrolar desta resposta, deverá ser a parte principal de teu Pré-projeto.

6) Critérios para a composição das notas no processo seletivo:
As avaliações do processo seletivo são pautadas nos seguintes quesitos:

Análise do Pré-Projeto de Pesquisa com ênfase em Teologia Aplicada

50%

Prova de Conhecimentos Teológicos

30%

Prova de Língua Estrangeira

10%

Análise do Currículo Vitae

10%

Terá aprovação 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) quem obtiver nota
igual ou superior a 6,0.

7) Sobre o resultado:
A lista de aprovados(as) será divulgada no site no dia 19/06/2019, a partir das 17h, no
site www.fabapar.com.br e por e-mail (individualmente), em ordem alfabética e por
linha de pesquisa. Não liguem para pedir informações sobre aprovações, ela não
será passada por telefone.
A FABAPAR não divulga as notas do processo seletivo.
No caso dos(as) aprovados(as) que reprovarem na prova de língua estrangeira, os(as)
mesmos(as) serão informados via e-mail sobre a reprovação, sem divulgação da nota.

8) Documentos para matrícula:
Caso o(a) candidato(a) seja aprovado(a), deverá preencher o requerimento de
matrícula e apresentar as seguintes documentações até, no máximo 28/06/19:
•

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 enviadas, pelos
correios ou entregues pessoalmente, cópias autenticadas;
o A falta de algum dos documentos acima até a data prevista para a
entrega desclassificará o(a) candidato(a).

9) 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, 2020 e 2021:
1º Semestre: aulas presenciais de 08/07/19 às 08h30 até 13/07/19 às 18h30 e
15/07/19 às 08h30 até 20/07/19 às 18h30. Atenção, neste semestre haverá aula
nos dois sábados, o dia todo.
2º Semestre: aulas presenciais de 27/01/2020 a 08/02/2020
3º Semestre: aulas presenciais de em semanas em julho de 2020, a serem definidas,
mais adiante.
4º Semestre: aulas presenciais de 25/01/2021 a 06/02/2021
OBS. As aulas poderão sofrer alteração de datas, dependendo da necessidade, mas
sempre com aviso prévio.

10) 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

