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1. QUEM SOMOS? 

A instituição de ensino superior de Teologia mais tradicional do Paraná, credenciada e 

reconhecida pelo MEC, mantida pelo Conselho Educacional da Convenção Batista Paranaense e 

integrada ao Sistema Federal de Ensino, conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(Lei 9.394/1996). 

1.1. O QUE FAZEMOS? 

Preparamos pessoas que possam propor respostas relevantes para as necessidades 

intelectuais, sociais, políticas, emocionais e religiosas da sociedade contemporânea. 

1.2. O QUE QUEREMOS? 

Ser uma Instituição Acadêmica de referência nacional na àrea de Ciências Humanas. 

1.3. A NOSSA PROPOSTA PEDAGÓGICA? 

Temos plena convicção de que nossa estrutura pedagógica e técnica proporciona uma 

formatação integralmente ética. Evidenciando, assim, nosso posicionamento como instituição cristã 

que quer contribuir para inclusão e acesso à cidadania de cada brasileiro, capacitando-o para exercer, 

por meio de sua vocação, uma influência positiva, rica e necessária em nossa nação. 

2. CURSO 

O Bacharelado em Teologia Presencial, com duração de quatro anos, está comprometido com 

os valores éticos, morais e espirituais do cristianismo, e oferece ao aluno uma formação profunda e 

abrangente, capacitando-o a contribuir para uma sociedade mais justa, humana e fraterna: 

Preparamos nosso alunos psicologicamente, socialmente, culturalmente e teologicamente para o 

exercício de sua missão de forma integral, eficaz e eficiente. As aulas são ministradas de segunda à 

quinta, no horário das 19h às 22h15, e nas sextas-feiras com aulas online e palestras. Os nossos 

professores possuem grande experiência no ensino teológico, com formação reconhecida pela 

CAPES, sendo Mestres e Doutores. 

 

2.1. FINALIDADE DO CURSO 

Formar teólogos e ministros religiosos para reflexão e atuação em todas as áreas do 

conhecimento e segmentos políticos sociais, visando compreender e acolher as lógicas e linguagens 

do nosso tempo, permitindo que a Teologia mergulhe na realidade histórica e faça a si mesma as 



perguntas fundamentais do homem contemporâneo. A educação teológica ministrada pela Faculdade 

tem a finalidade de formar bacharéis em Teologia capacitados a atuarem: 

✓ em igrejas, como pastores, missionários, ministros em áreas específicas do ministério (casais, 

idosos, separados, aconselhamento, capelania, etc.); 

✓ como professores igrejas e outras instituições; 

✓ no ensino religioso, em escolas públicas e privadas; 

✓ como escritores e formadores de opinião; 

✓ no ensino de lideranças,  

✓ em ONGS, desenvolvendo diversas atividades sociais que tornem o cidadão mais digno, 

conhecedor de seus direitos e apto a desenvolver sua cidadania e humanidade saudável na 

comunidade em que vive. 

O ensino desenvolvido nas Faculdades Batista do Paraná procura sempre fomentar o conhecimento 

e o diálogo com as diferentes correntes teológicas, bem como levar o estudante a desenvolver o livre 

pensar e a livre exposição das ideias. 

Ao final do curso, o aluno conseguirá: 

✓ Desenvolver uma concepção holística e bíblica do ser humano, visando a uma atuação que 

contribua para uma orientação espiritual, social, psicológica e ética consistente tanto na igreja 

como fora dela; 

✓ Ser eficiente na organização, articulação, planejamento e motivação e liderança, bem como 

na busca de soluções de problemas organizacionais e pessoais; 

✓ Atuar como pastor, missionário, ministro em áreas específicas, escritor ou professor (em 

igrejas, instituições de ensino públicas ou privadas). 

 

 

 

2.2 MATRIZ CURRICULAR 2015  

- COMPONENTES CURRICULARES OBRIGATÓRIOS 
✓ Aconselhamento Pastoral e Capelania 

✓ Atividades Complementares (200h) 

✓ Comunicação e novas tecnologias 

✓ Debates Teológicos e Pastorais da Atualidade 

✓ Didática Geral 

✓ Discipulado 

✓ Educação Religiosa 



✓ Estágio I 

✓ Estágio II 

✓ Estágio III 

✓ Estágio IV 

✓ Estágio V 

✓ Estágio VI 

✓ Estudos das Religiões 

✓ Estudos em Filosofia 

✓ Estudos nas Cartas Gerais, Hebreus e Apocalipse 

✓ Estudos nas Cartas Paulinas 

✓ Estudos no Pentateuco e nos Livros Históricos 

✓ Estudos nos Evangelhos e Atos 

✓ Estudos nos Livros Poéticos 

✓ Estudos nos Profetas Exílicos e Pós-Exílicos 

✓ Estudos nos Profetas Pré-Exílicos 

✓ Ética 

✓ Evangelismo 

✓ Geografia, Arqueologia e História Bíblica 

✓ Hermenêutica Cristã 

✓ Hermenêutica, Literatura e Linguagem 

✓ História da Teologia 

✓ História do Cristianismo 

✓ História e Organizações Batistas 

✓ Homilética I 

✓ Homilética II 

✓ Introdução à História do Cristianismo 

✓ Introdução às Ciências da Religião 

✓ Introdução às Línguas Originais da Bíblia 

✓ Legislação Brasileira e Teologia 

✓ Lógica 

✓ Metodologia da Pesquisa 

✓ Ministerio Pastoral 

✓ Pensamento Teológico na América Latina 

✓ Português Instrumental 

✓ Projeto de Pesquisa 



✓ Psicologia Geral 

✓ TCC 

✓ Teologia Bíblica do Antigo Testamento 

✓ Teologia Bíblica do Novo Testamento 

✓ Teologia das Minorias e Diálogo Inter-Religioso 

✓ Teologia Sistemática I 

✓ Teologia Sistemática II 

✓ Teologia Sistemática III 

 

- COMPONENTES CURRICULARES ELETIVOS 

✓ Estudos em Missões 

✓ Grego I 

✓ Grego II 

✓ Grego III 

✓ Hebraico I 

✓ Hebraico II 

✓ Hebraico II 

✓ História e Cultura Afro e Indígena 

✓ Implantação e Crescimento de Igreja 

✓ Libras 

✓ Liturgia, Louvor e Adoração 

✓ Ministérios Eclesiásticos 

✓ Missiologia Contextualizada 

✓ Pastoral e Sociedade 

✓ Pregação Expositiva - só para Exegese 

✓ Protestantismo e Cultura Brasileira 

✓ Psicologia da Religião 

   
 

2.3. MATRIZ CURRICULAR 2019 

- COMPONENTES CURRICULARES OBRIGATÓRIOS 
✓ Aconselhamento Pastoral 

✓ Antigo Testamento I - Pentateuco 

✓ Antigo Testamento II - Históricos 



✓ Antigo Testamento III - Poéticos Sapienciais 

✓ Antigo Testamento IV - Profetas Pré-Exílicos 

✓ Antigo Testamento V - Profetas Exílicos e Pós-Exílicos 

✓ Atividades Complementares (200h) 

✓ Carisma e Caráter nas Relações Interpessoais 

✓ Cidadania e Relacionamentos 

✓ Culto Cristão Contextualizado 

✓ Desenvolvimento de Igreja 

✓ Didática 

✓ Discipulado e Mentoria 

✓ Educação Religiosa 

✓ Estágio Supervisionado I 

✓ Estágio Supervisionado II 

✓ Estágio Supervisionado II 

✓ Estágio Supervisionado III 

✓ Estágio Supervisionado IV 

✓ Estudos das Religiões 

✓ Ética 

✓ Evangelismo 

✓ Filosofia Aplicada à Teologia 

✓ Gestão de Projetos Sociais e Musicais 

✓ Gestão e Administração Eclesiástica 

✓ Hermenêutica 

✓ História da Teologia 

✓ História de Israel 

✓ História do Cristianismo I 

✓ História do Cristianismo II 

✓ História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena 

✓ História e Princípios Batistas 

✓ Homilética I 

✓ Homilética II 

✓ Introdução às Línguas Originais da Bíblia 

✓ Introdução Bíblica 

✓ Língua Portuguesa Instrumental 

✓ Metodología Científica 



✓ Missão Urbana 

✓ Movimentos Religiosos Contemporâneos 

✓ Novo Testamento I - Evangelhos 

✓ Novo Testamento II - Atos 

✓ Novo Testamento III - Cartas Paulinas 

✓ Novo Testamento IV - Cartas Gerais e Apocalipse 

✓ Pregação Expositiva 

✓ Projeto de Pesquisa 

✓ Psicologia Aplicada à Teologia 

✓ Responsabilidade Social e Ambiental 

✓ Sociologia Aplicada à Teologia 

✓ TCC 

✓ Teologia Bíblica da Missão 

✓ Teologia Bíblica do Antigo Testamento 

✓ Teologia Bíblica do Novo Testamento 

✓ Teologia e Direitos Humanos 

✓ Teologia Pastoral 

✓ Teologia Sistemática I 

✓ Teologia Sistemática II 

✓ Teologia Sistemática III 

- COMPONENTES CURRICULARES ELETIVOS 
✓ Antropologia e Missão Cristã 

✓ Coaching e Liderança Relacional 

✓ Exegese do Novo Testamento 

✓ Grego I 

✓ Grego II 

✓ Hebraico I 

✓ Hebraico II 

✓ Igreja Multiplicadora 

✓ Libras 

✓ Missões e Cultura 

✓ Missões Transculturais 

✓ Pastoreio e Gestão de Artistas 

✓ Prática de Banda 

✓ Regência e Coral 



✓ Repertório Congregacional 

✓ Técnica Vocal 

✓ Teologia da América Latina 

✓ Teologia de Louvor e Adoração 

✓ Teologia e Ciências da Religião 

3. DIFERENCIAIS FABAPAR 

✓ Experiência de 78 anos de ensino Teológico; 

✓ Corpo docente com experiência ministerial, composto por mestres e doutores reconhecidos pela 

Capes (MEC); 

✓ Biblioteca com mais de 33.000 volumes, totalmente informatizada; 

✓ Sala multimídia e laboratórios à disposição dos alunos; 

✓ Fácil acesso ao estacionamento (gratuito para alunos durante o período de aula); 

✓ Oportunidade de estágio nas igrejas e instituições conveniadas de Curitiba e Região 

Metropolitana. 

4. COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (CPA) 

Somos uma instituição que preza pela excelência e a qualidade em nossos produtos, 

serviços e processos. Por isso, a sua opinião e sugestão é muito importante para nós. Este espaço 

é destinado àqueles que desejam participar do desenvolvimento de nossa instituição, contribuindo 

com sugestões que possam ajudar a Comissão Própria de Avaliação (CPA a encontrar  soluções 

inteligentes para cumprirmos nossa missão. 

 

4.1 AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

● Realização anual na 2° metade do 2° semestre; 

● Disponível na plataforma WEB ALUNO; 

● Disponível na plataforma para consulta de períodos anteriores. 

 

4.2 HORÁRIO DE ATENDIMENTO 
Via site: ininterrupto. 

E-mail: cpa@fabapar.com.br 

 



5. OUVIDORIA 

É um canal de comunicação entre a comunidade acadêmica em suas relações com a 

FABAPAR. Tem o intuito de conhecer o grau de satisfação, buscar soluções para questões 

levantadas e não solucionadas nos setores ou órgãos de origem e oferecer sugestões aos gestores 

institucionais para o aprimoramento das atividades acadêmicas. Pelo site, os estudantes, 

professores, colaboradores e comunidade externa em geral podem formular reclamações, críticas, 

denúncias, sugestões e elogios, bem como acompanhar pelo sistema o trâmite de sua manifestação. 

Site: www.fabapar.com.br/ouvidoria/  

 

6. SECRETARIA 

À Secretaria Acadêmica compete: 

✓ Manter registros na pasta individual do aluno com todos os documentos; 

✓ Receber requerimentos acadêmicos referentes às solicitações discentes; 

✓ Dar andamento a estas solicitações; 

✓ Emitir documentações referentes à vida acadêmica do aluno; 

✓ Expedir diplomas e certificados. 

 

6.1. A COLAÇÃO DE GRAU 

A colação de grau é ato oficial obrigatório para a conclusão de curso e obtenção de diploma. 

A não participação nesta solenidade implica em não obtenção do grau e do diploma. 

 

6.2. DIPLOMA 

O diploma é documento legal com validade em todo o território nacional, concedido ao discente 

que integraliza todos os componentes curriculares do seu curso. O prazo para emissão e registro é 

de um a dois anos. Como documento substitutivo para o diploma, será entregue no ato da colação 

de grau, um certificado de conclusão de curso, com validade de um ano. 

 

6.3. REMATRICULA  

A renovação da matrícula é o ato que permitirá a reinserção do aluno no período letivo ou na 

disciplina desejada. Deverá ser solicitada primeiramente através do portal do aluno e finalizada na 

Secretaria pelo aluno ou pelo representante legal nas datas e horários estabelecidos pela FABAPAR. 



O aluno que não efetivar a renovação de matrícula perderá o direito à vaga. 
 

6.4. TRANCAMENTO DE MATRÍCULA 

É o ato em que o aluno decide por interromper, temporariamente, os estudos, desde que por 

tempo não superior a dois anos ou quatro semestres letivos. Não serão concedidos trancamentos 

imediatamente consecutivos ou intercalados que, em seu conjunto, ultrapassem o tempo de dois 

anos ou quatro semestres, voltando a estudar nos prazos do ano letivo. O trancamento de matrícula 

poderá ser realizado excepcionalmente em qualquer período letivo ou época, exceto no último mês 

do semestre letivo, por motivos que impeçam o aluno de continuar o curso ou por ausência de 

documentos no setor da secretaria. 

6.5. CANCELAMENTO DA MATRÍCULA 

O aluno poderá cancelar sua matrícula. Nessa situação, e no caso de abandono de curso, o 

aluno perderá o vínculo com a Instituição e só poderá retornar às Faculdades Batista do Paraná, 

submetendo-se novamente ao processo seletivo. 

O cancelamento da matrícula será concedido mediante requerimento. 

Entende-se por cancelamento de matrícula a interrupção de todas as atividades acadêmicas 

do curso em que o aluno estiver regularmente matriculado. 

6.6. DISPENSA DE DISCIPLINAS 

O aluno pode realizar o pedido de dispensa de uma disciplina ou mais, que esteja em sua 

grade curricular do semestre, nas datas e horários estabelecidos pela FABAPAR. 

6.7. AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM EM SEGUNDA CHAMADA 

O aluno que faltar a qualquer prova, não entregar trabalhos na plataforma online ou perder 

provas na plataforma em 1° chamada, poderá requerer a 2° chamada, através do requerimento de 2° 

chamada disponível no site (www.fabapar.com.br) preencher e entregar no setor de coordenação do 

curso, em até três dias úteis após a prova (72h) e pagar a taxa conforme tabela da IES por prova ou 

atividade. 

Casos especiais: 
I. O aluno que apresentar atestado médico, comprovando moléstia que o impossibilite de 

participar das atividades acadêmicas do dia; O atestado deve conter CID  (Código de 

Identificação de Doença) e carimbo do médico. 

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


II. Declaração de corporação militar comprovando que, no horário da realização da 1° 

chamada, estava em serviço; 

III. Solicitação judicial; 

IV. Certidão de óbito de parentes de primeiro grau e cônjuge;  

Em todos os casos, deve-se respeitar o prazo de 72h de protocolo. 
 

Obs.: Nas disciplinas online, o tratamento dos casos especiais é diferenciado. Devido às 

características da modalidade a distância, as atividades são disponibilizadas antecipadamente num 

período de dois meses. Por isso, não serão validados os casos acima, caso o aluno informar 

indisponibilidade nos dias próximos da entrega da atividade na plataforma. 

6.8. ABONO DE FALTAS 

A solicitação de justificativa de faltas, prevista no Regimento Interno, deverá ser encaminhada 

em até três dias úteis após a data de validade do atestado de afastamento (72h) à Central de 

Atendimento. O abono será concedido mediante apresentação de: 

I. Atestado médico comprovando moléstia que impossibilite o aluno de participar das 

atividades acadêmicas do dia; O atestado deve conter CID (Código de Identificação de 

Doença) e carimbo do médico. 

II. Declaração de corporação militar comprovando o motivo da ausência; 

III. Solicitação judicial; 

IV. Declaração de óbito de parente de primeiro grau e cônjuge. 

6.9. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II 

O aluno que não protocolar o trabalho dentro do prazo será reprovado. Terá que realizar nova 

matrícula e pagar o valor correspondente a disciplina. 

6.10. SOLICITAÇÕES POR REQUERIMENTOS 

Para fazer algum tipo de solicitação à instituição, é utilizado o requerimento. Na FABAPAR, 

existem alguns tipos de requerimentos: requerimento de trancamento e retorno, requerimento 

acadêmico, solicitação de segunda chamada, justificativa de faltas e requerimento geral. 

Esses formulários estão disponíveis no próprio site da FABAPAR, e é de fundamental 

importância que o aluno preencha o requerimento se por qualquer circunstância precisar de algo. 

6.11. CALENDÁRIO ACADÊMICO 

Documento que contém, as datas e os prazos dos eventos mais relevantes da vida acadêmica. 

É importante consultá-lo para programar as atividades e ficar atento aos prazos. 



Ele está disponível no site: www.fabapar.com.br 

Estará disponível nos murais e salas de aulas. 

6.12. CARTEIRINHA DE ESTUDANTE 

Para ter acesso a alguns serviços, como a biblioteca, é imprescindível ter em mãos a 

carteirinha de estudante. O estudante receberá o login de rede e senha para o portal do aluno e 

plataforma. 

6.13. PORTAL DO ALUNO (WEB ALUNO) 

Pode ser acessado de qualquer lugar, via internet. Nele é possível solicitar documentos e 

serviços, como requerimentos, consulta de notas e frequências, atualização de cadastros, impressão 

de boleto de pagamento, extrato financeiro, Calendário Acadêmico, documentos (atestado de 

matrícula, histórico escolar, etc.). 

Acesse via site da FABAPAR, no menu portal do aluno (com seu login e sua senha). 

6.14. SOLICITAÇÃO DE GRADE ESPECIAL 

Deve ser solicitada por meio de formulário via site.  

6.15. ENADE 

O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) é componente curricular 

obrigatório de todos os cursos de graduação. O MEC determina os cursos de graduação que deverão 

participar das provas e as instituições de Ensino Superior são obrigadas a inscrever seus alunos 

ingressantes e concluintes selecionados. As notas dos ingressantes são obtidas do ENEM, pelo 

próprio MEC. Os concluintes devem obrigatoriamente comparecer às provas, sob pena de não 

poderem colar grau nem ter o registro do diploma. 

6.16. HORÁRIO DE ATENDIMENTO 

De segunda à sexta-feira, das 10h às 21h. 

7. INTERAÇÃO E SUPORTE 

Com o surgimento de novas tecnologias e alteração do espaço de ensino de aprendizagem, 

levando a sala de aula para dentro da casa do aluno, foi necessário que houvesse uma 

ressignificação que surgiu a figura do tutor. 

Inicialmente foi difundida a ideia de que o tutor fosse responsável por guiar o aluno no processo 

de ensino aprendizagem, enquanto o professor seria responsável seria responsável apenas por 

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


ensinar. Porém, observou-se com o decorrer do tempo, que o papel do tutor era muito mais do que 

simplesmente guiar o aluno. “O tutor atua como mediador, facilitador, incentivador, investigador do 

conhecimento, da própria prática e da aprendizagem individual e grupal (ALMEIDA, 2001).” 

Entendendo dessa forma o papel do tutor e sempre zelando pela qualidade dos cursos oferecidos 

em formato EaD pela FABAPAR, concordamos com Niskier (1999, p. 393), e ressignificamos ainda 

mais o papel do tutor em nossa instituição. De modo prático, o tutor da FABAPAR é responsável por: 

✓ Ajudar os alunos a compreender os materiais do curso através das discussões e explicações; 

✓ Responder às questões sobre a instituição; 

✓ Ajudar os alunos a planejarem seus trabalhos; 

✓ Fornecer informações por telefone, WhatsApp e e-mail; 

✓ Atualizar informações sobre o progresso dos estudantes; 

✓ Fornecer feedback aos coordenadores sobre os materiais dos cursos e as dificuldades dos 

estudantes; 

✓ Servir de intermediário entre a instituição, professor/autor e os alunos. 

8. GUIA ACADÊMICO 

8.1. COMPETÊNCIAS E RESPONSABILIDADES REQUERIDAS 

Cabe ao aluno as seguintes competências e responsabilidades: 

Perceber-se como sujeito e autor de sua própria aprendizagem, criando mecanismo ou estratégias 

de estudo; 

✓ Agir com autonomia, diante das situações de aprendizagem proposta nos módulos disciplinares 

e relacioná-las à realidade social; 

✓ Buscar fontes de consulta complementares relacionadas às temáticas desenvolvidas, a fim de 

construir uma visão integrada entre teoria e prática; 

✓ Organizar o tempo de estudo destinado ao acesso ao ambiente virtual de aprendizagem, 

priorizando a reflexão sobre as questões levantadas em cada Unidade de Trabalho 

correspondente ao Módulo Disciplinar. 

✓ Manter sempre que possível atualizada as atividades avaliativas, tentando cumprir o calendário 

de atividades semanal proposto, com o intuito de facilitar o estudo e as possíveis conexões entre 

os temas; 

✓ Apresentar críticas e/ou alternativas possíveis de enfrentamento e/ou aplicação de conceitos 

aprendidos à realidade de atuação profissional; 

✓ Avaliar o desempenho obtido nas atividades realizadas, a partir da produção de uma síntese a 

ser construída ao final de cada módulo disciplinar do curso. 



9. AMBIENTE VIRTUAL 

A FABAPAR disponibiliza como plataforma de ensino o Moodle 3.2. Nessa plataforma, o aluno 

terá acesso a uma sala virtual, onde os módulos de seu curso estarão disponíveis para acesso, 

seguindo a grade acadêmica do curso e turma de entrada. Nela, o aluno poderá interagir com os 

outros alunos por meio do fórum, ou, se caso precise, entrar em contato com o tutor através das 

caixas de mensagens oferecidas pela plataforma. 

Todos os trabalhos e atividades deverão ser entregues no ambiente virtual, não sendo 

necessário que o aluno envie arquivos físicos para a Faculdade. Ao lado direito de todo o módulo, 

existe uma aba chamada “informações importantes”. Nela estarão disponíveis informações como a 

data de encerramento do módulo, links de softwares para visualização de arquivos e toda e qualquer 

informação que auxilie o aluno em seu estado na disciplina. 

O Moodle 3.2 também disponibiliza acesso por aplicativo, possibilitando o download de 

arquivos e a visualização dos mesmos em off-line. Os links abaixo ensinam a como instalar e como 

acessar a plataforma pelo aplicativo: 

 

10. CONTAS A RECEBER 

10.1. BOLETOS DO CURSO 

Novos alunos 
Emissão de taxa de inscrição, após solicitação do setor comercial, seguindo a data de 

vencimento estipulada. Boletos referentes ao curso e contrato são enviados após divulgação da lista 

de aprovados para o e-mail do candidato. 

 

Alunos veteranos 
Realizaram pré-matrícula no Web Aluno e têm a emissão do 1° boleto ao concluir o 

procedimento. A emissão dos boletos de grade especial é realizada mediante apresentação do aluno 

na Central de Atendimento para cálculo da grade. 

10.2. CONFIRMAÇÃO DE MATRÍCULA 

Novos alunos 
Após confirmação de pagamento do primeiro boleto, é feita a efetivação do aluno e o envio 

dos demais boletos do semestre via e-mail, garantido assim o seu nome na lista de chamada. 

Alunos veteranos 



Após realização de pré-matrícula no Web Aluno, é feita a efetivação do aluno e o envio dos 

boletos do semestre via e-mail, garantindo assim o seu nome na lista de chamada. 

10.3. VENCIMENTO DE BOLETOS DO CURSO 

O vencimento dos boletos do bacharelado em Teologia se da todo dia 10. Para pagamento 

até o dia 05 de cada mês, os alunos podem usufruir do benefício de desconto por antecipação. 

10.4. AVISO PREVENTIVO 

Antes do vencimento do boleto, é enviado um lembrete via e-mail a respeito do título do aluno, 

para que ele não perca a data de pagamento e os benefícios. 

10.5. PAGAMENTOS DE BOLETOS 

Todos os boletos emitidos pela FABAPAR podem ser pagos na rede bancária em geral e na 

FABAPAR. Após o vencimento, pode ser pago somente no banco Santander. 

10.6. ATUALIZAÇÃO DE BOLETOS 

Atualizações de boletos podem ser realizadas no site do banco****. A atualização é feita para 

o mesmo dia, sem opção de escolha de vencimento. O link para este serviço é: 

https://www.santander.com.br/br/resolva-on-line/reemissao-de-boleto-vencido 

Atualização por intermédio da FABAPAR 
A atualização pode ser solicitada via e-mail e tem um prazo até 48h para o retorno. É feita para 

a data indicada no e-mail de solicitação. 

10.7. ADIPLENTE OU INADIMPLENTE? 

É importante o aluno manter sua situação financeira em dia, para não perder os benefícios do 

pagamento. 

10.8. EMISSÃO DE DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO 

O demonstrativo de pagamentos realizados pelo aluno será enviado mediante solicitação por 

e-mail.  

A conferência dos pagamentos e a emissão dos boletos a vencer, estão disponíveis no Web 

Aluno. 

10.9. HORÁRIO DE ATENDIMENTO 

Segunda à sexta, das 10h às 21h. 

https://www.santander.com.br/br/resolva-on-line/reemissao-de-boleto-vencido


11. BIBLIOTECA 

11.1. NORMAS PARA EMPRÉSTIMOS E RESERVAS 

A biblioteca FABAPAR utiliza o sistema de gerenciamento de acervos SophiA. Ele possui 

funções para renovações e reservas de materiais, assim como outras funções que oferecem serviços 

eventuais aos usuários. Para utilizar os serviços o usuário deverá: 

No balcão de atendimento: 
Identificar-se, mediante a carteirinha de estudante ou documento com foto. 

Via web: 
Deve ter em mãos o seu login e senha, para pesquisar o acervo do catálogo, realizar 

operações de renovação, reserva, entre outros serviços disponíveis para o usuário. 

11.2.NORMATIVAS PARA EMPRÉSTIMOS 

É permitido emprestar até quatro itens do acervo (livros, periódicos ou multimeios). 

✓ O prazo para a devolução é de sete dias para os alunos graduação presencial; 

✓ As renovações serão realizadas pelo balcão, online ou por telefone, desde que o item não 

possua reservas; 

✓ As reservas de acervos podem ser feitas no balcão de atendimento, por telefone ou via sistema; 

✓ Atrasos impossibilitam a renovação, novos empréstimos e geram multas; 

✓ Todas as multas da biblioteca são pagas no setor de contas a receber. Para isso, o aluno 

precisa, primeiramente, comparecer à biblioteca para entregar o material e gerará multa no 

sistema; 

✓ Será cobrada multa diária de R$1,00 para cada item emprestado. Caso o material tenha reserva 

e o usuário o devolva fora do prazo, serão cobrados R$5,00 de diária por item; 

✓ O empréstimo entre bibliotecas será mediado pelo bibliotecário. A cota de empréstimos é 

determinada conforme cada convênio. Atualmente existem dois convênios: PUCPR e FACEL. 

✓ As reservas de salas de estudos e computadores devem ser reservadas com 24h de 

antecedência; 

✓ As chaves do guarda-volumes serão emprestadas durante a permanência na biblioteca. 

11.3. SITE DA BIBLIOTECA 

Para entrar no site e acessar o catálogo do acervo impresso, assim como as bases digitais de 

acesso aberto, entre no seguinte endereço: 

https://fabapar.com.br/biblioteca/ 

Obs.: Não é necessário login e senha para acessar as bases digitais de acesso aberto. 

https://fabapar.com.br/biblioteca/


11.4. SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO AO USUÁRIO 

✓ Pesquisas no catálogo da biblioteca; 

✓ Consulta e localização dos acervos; 

✓ Pesquisas nas fontes de informação de acesso livre; 

✓ Orientação quanto ao uso das Normas da ABNT; 

✓ Atendimento aos usuários com deficiência. 

11.5. NORMAS DE CONVIVÊNCIA 

✓ Mantenha o silêncio nos ambientes de estudos; 

✓ Bolsas, pastas e similares: solicite empréstimos de chaves e utilize o guarda-volumes; 

✓ Não é permitido o consumo de alimentos e/ou bebidas; 

✓ Zele pelos materiais e equipamentos: não grifar, riscar ou danificar o acervo; 

✓ Não é permitido fumar ou praticar jogos de qualquer espécie no interior da biblioteca; 

✓ Não utilize aparelhos sonoros; 

✓ Não utilize qualquer objeto que perfure, corte ou danifique o material bibliográfico ou eletrônico; 

✓ Não desrespeite ou ofenda os funcionários da biblioteca; 

✓ Os computadores são destinados ao estudo à pesquisa e à digitação de trabalhos acadêmicos. 

11.6. OUTRAS INFORMAÇÕES 

No regulamento da biblioteca, com relação ao atendimento, estão descritas mais informações 

sobre o uso e funcionamento da biblioteca, atestados, perdas ou extravio de materiais, perdas de 

chaves, empréstimos para outras pessoas, etc. 

11.7. HORÁRIO DE ATENDIMENTO 

Durante o período letivo, a equipe da biblioteca atende de segunda à quinta, das 13h às 22h 

e sexta das 12h às 21h. No período de férias, o atendimento é realizado conforme normas da 

instituição. Por isso, fique atento aos avisos. 
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