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CURSO DE CAPACITAÇÃO MINISTERIAL

REGULAMENTO

I – PÚBLICO ALVO
O Curso de Capacitação Ministerial é um curso de extensão destinado a:
a) Pessoas interessadas em aumentar seu conhecimento bíblico e doutrinário;
b) Pessoas interessadas em servir mais e melhor em suas igrejas;
c) Pessoas interessadas em evangelizar, pregar e ensinar a Palavra;
d) Pessoas interessadas em confirmar sua vocação para o trabalho nas eclesiástico e
posteriormente ingressar no curso de Bacharelado em Teologia.

                                     
II -  MODALIDADE DO PROGRAMA
a ) O curso será ministrado em sistema de Ensino a Distância (EaD) através da plataforma
Moodle;
b) O aluno receberá o material didático (apostilas/livros) em casa e as tarefas serão realizadas
através de um Ambiente Virtual de Aprendizagem;
c) O curso compreende a dedicação de 10 a 15 horas de estudo por semana, pelo período de
dez meses, sendo que o aluno pode escolher o horário que lhe for mais conveniente;
d) O aluno precisa dispor de um computador e de uma conexão de internet para desenvolver as
atividades do curso.

III - DISCIPLINAS DO PROGRAMA
Para completar o programa, o aluno deverá cursar as seguintes disciplinas, dispostas no período
de dez meses que compreendem o período de duração do programa:
.

Nº DISCIPLINA DURAÇÃO

00 Inserção em EaD 1 semana
01 Doutrinas Bíblicas Básicas 3 semanas
02 Evangelismo 3 semanas
03 Introdução ao Antigo Testamento 3 semanas
04 Crescimento Pessoal 3 semanas
05 Introdução ao Novo Testamento 3 semanas
06 Métodos de Ensino 3 semanas
07 Interpretação Bíblica 3 semanas
08 Louvor e Adoração 3 semanas
09 História e Geografia Bíblica 3 semanas
10 Preparação de Mensagens Bíblicas 3 semanas
11 Liderança 3 semanas
12 Ministérios Específicos 3 semanas

Total => 37 semanas 
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IV – AVALIAÇÃO DAS DISCIPLINAS
a) A avaliação das disciplinas será realizada através de atividades disponibilizadas no Ambiente
Virtual de Aprendizagem (Moodle);
b ) Fará parte da nota do aluno as seguintes atividades: participação nos fóruns da disciplina;
resolução dos exercícios propostos online; trabalhos a serem entregues online conforme as
solicitação de cada professor;
c) Será considerado aprovado na disciplina o aluno que obtiver nota igual ou superior de 7.

V -  PROCESSO DE MATRÍCULA
a) A matrícula no curso é feita através do preenchimento do formulário disponível online no site
da Faculdade (www.batistapioneira.edu.br);
b) A efetivação da matrícula se dará somente após o pagamento do primeiro boleto que será
enviado ao aluno por e-mail;
c) Após a confirmação do pagamento, o aluno receberá por e-mail orientações para o acesso ao
Ambiente Virtual de Aprendizagem, bem como seu nome de usuário e senha de acesso.
d ) O aluno pode matricular-se em qualquer período do ano e iniciará efetivamente o curso
quando for ofertada a próxima disciplina do programa. A conclusão do curso se dará quando o
aluno realizar com êxito todas as disciplinas do programa.

VI – INVESTIMENTO
a) O investimento no curso de integralização de créditos será de 10 parcelas de R$ 50,00;
b) O vencimento da primeira parcela será em até cinco dias após a data de solicitação de
matrícula. O vencimento das demais parcelas serão até o dia 10 dos meses subsequentes;

X – CONTATO E COORDENAÇÃO DO CURSO
Coordenador do Curso: Gabriel Girotto Lauter
Contatos:

Faculdade Batista Pioneira
Rua Dr. Pestana, 1021 – Centro – Ijuí / RS
Fone/Fax: (55) 3332-2205
E-mail da Instituição: faculdade@batistapioneira.edu.br
E-mail do Coordenador: gabriel@batistapioneira.edu.br
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