
 

RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO DO MESTRADO PROFISSIONAL 
EM TEOLOGIA  

INGRESSO EM 2021/1 
 

As Faculdades Batista do Paraná tornam público o resultado do processo           
seletivo para alunos regulares no Mestrado Profissional em Teologia. 

 

As matrículas deverão ser realizadas entre 15/01/2021 e 25/01/2021. Para o           
ato da matrícula, o(a) candidato(a) aprovado(a) deverá apresentar os seguintes          

documentos,1 (uma) cópia e original de (em caso de envio via correios,            
deverão ser encaminhadas cópias autenticadas em cartório):  

I. Diploma do ensino superior (frente e verso); 

II. histórico escolar do ensino superior;  
III. certidão de nascimento ou de casamento;  

IV. documento oficial de identidade, com foto;  
V. CPF do aluno;  

VI. comprovante de residência atualizado.  
 
Para os candidatos estrangeiros: identidade de estrangeiro; CPF; comprovante         

de endereço; passaporte e visto do tempo de permanência no Brasil.  
 

Caso sejam enviados por correspondência, os respectivos documentos        
deverão chegar na FABAPAR até 25/01/2021. A ausência de qualquer          
documento poderá acarretar no cancelamento imediato da matrícula sem         
aviso prévio . 
 

As aulas iniciarão em 25/01/2021. 

 
 



 
Segue a lista dos aprovados, em ordem alfabética: 
 

 

 
 
 
Curitiba, 15 de Janeiro de 2021 
 
 

 
Mary Ellen Seixas de Mello 

Coordenadora de Secretaria-Acadêmica 
 

 

Celso Ricardo Pereira Ferreira 
Daniel de Araujo Malafaia 

Elias Rangel Torralbo 
Eliú de Souza Ferreira 

Ernani Kavalkievicz Junior 
Marcelo de Andrade Luciano 
Margarete de Oliveira Rocha 
Otácilia Paes Pereira Filha 

Silvano Marcos da Silva Santos 
Vanoir Torres de Oliveira 



 

RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO DO MESTRADO PROFISSIONAL 
EM TEOLOGIA  

INGRESSO EM 2021/1 
 

As Faculdades Batista do Paraná tornam público o resultado do processo           
seletivo para alunos especiais no Mestrado Profissional em Teologia. 

 

As matrículas deverão ser realizadas entre 15/01/2021 e 25/01/2021. Para o           
ato da matrícula, o(a) candidato(a) aprovado(a) deverá apresentar os seguintes          

documentos,1 (uma) cópia e original de (em caso de envio via correios,            
deverão ser encaminhadas cópias autenticadas em cartório):  

I. Diploma do ensino superior (frente e verso); 

II. histórico escolar do ensino superior;  
III. certidão de nascimento ou de casamento;  

IV. documento oficial de identidade, com foto;  
V. CPF do aluno;  

VI. comprovante de residência atualizado.  
 
Para os candidatos estrangeiros: identidade de estrangeiro; CPF; comprovante         

de endereço; passaporte e visto do tempo de permanência no Brasil.  
 

Caso sejam enviados por correspondência, os respectivos documentos        
deverão chegar na FABAPAR até 25/01/2021. A ausência de qualquer          
documento poderá acarretar no cancelamento imediato da matrícula sem         
aviso prévio . 
 

As aulas iniciarão em 25/01/2021. 

 
 



 
Segue a lista dos aprovados, em ordem alfabética: 
 

 

 
 
 
Curitiba, 15 de Janeiro de 2021 
 
 

 
Mary Ellen Seixas de Mello 

Coordenadora de Secretaria-Acadêmica 
 

 

Alexandre Sant'anna de Assis 

André Luis Martins Carvalhosa 

Fabio Goulart da Silveira 

Valdeci Odilon Ferreira 
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