
 

VII SEMINÁRIO NACIONAL DE ATUALIZAÇÃO TEOLÓGICA E PRÁTICAS 

MINISTERIAIS - COMUNICAÇÕES 

DATA: 01 a 5 de fevereiro de 2021 

TEMA: O MINISTÉRIO PASTORAL E SEUS DESAFIOS ATUAIS 

Programação: 

Horário 01/02 02/02 03/02 04/02 05/02 

19h às 

21h15 

Palestra Palestra Palestra Palestra Comunicações 

 

Público-alvo: acadêmicos de teologia a nível de graduação e pós-graduação, 

ministros religiosos, educadores e demais acadêmicos interessados.  

Inscrição: ocorrerão pelo site https://fabapar.com.br/seminario-nacional/ 

A inscrição pode ser feita em duas categorias: participante ouvinte e participante 

comunicador.  

Na categoria ouvinte, o inscrito deverá comparecer em 75% das atividades 

previstas no seminário (isso inclui o dia 05/02, quando ocorrerão as 

comunicações), comprovando sua presença através de assinatura eletrônica 

disponibilizada pelo Google Forms, nos dias do seminário. 

Na categoria comunicador, o inscrito poderá participar apresentando até, no 

máximo, dois trabalhos de pesquisa de autoria própria (sendo um como autor e 

outro como coautor). O comunicador, no ato da inscrição, deverá postar o 

resumo do artigo, segundo as normas sinalizadas abaixo. O mesmo será 

avaliado por uma equipe científica, e, se aprovado, o parecer será enviado por 

e-mail em até 72h úteis.  

Os inscritos receberão os certificados em até 60 dias, via e-mail. 

IMPORTANTE: os alunos de Mestrado da FABAPAR estão automaticamente 

inscritos como participante ouvinte. Se forem apresentar alguma comunicação, 

aí, sim, precisará fazer a inscrição como participante comunicador. Todos 

receberão um certificado de participação como ouvintes via e-mail.  

 

https://fabapar.com.br/seminario-nacional/


 

Prazos para inscrição: 

OUVINTES: até o dia 02/01/2021 

COMUNICADORES: até o dia 03/01/2021, às 18h.  

IMPORTANTE: somente receberão os certificados aqueles que realizarem sua 

inscrição a tempo, e pagarem a taxa dentro do prazo. Os alunos do Bacharel da 

FABAPAR que participarem do evento sem terem realizado inscrição não 

receberão o certificado de participação.  

Eixos temáticos das comunicações: 

● Interpretação, atualização e transmissão dos ensinos bíblicos; 

● Práxis educativa na formação e no Ensino bíblico; 

● Teologia e Psicologia; 

● Eclesiologia e práticas pastorais; 

● Teologia e Direitos Humanos: Diálogos, Possibilidades e Desafios. 

Normas e formatação do resumo da comunicação: 

● Conter de 200 a 300 palavras; 
● Título centralizado e em negrito, fonte Arial, tamanho 14(catorze), com 

extensão .doc ou .docx; 
● Identificação do/a autor/a escrito em Arial, tamanho 12(doze), alinhado à 

direita, contemplando: nome completo do/a autor/a, maior titulação, 
instituição de origem, e-mail; 

● Conteúdo do resumo escrito em Arial, fonte 12(doze), espaçamento 
simples. Deve conter: Introdução, Objetivos, Problemática, Aportes 
Teóricos e Considerações. 

 

Desejamos a todos um ótimo Seminário. 

 

  


