
NOVA TURMA DE TEOLOGIA! 
 

 
A diretoria do CETAP Paulista, com sede em Americana (SP), Rua Francisco 
Corat, 194 – Vila Dainese, traz a público a abertura das inscrições para uma 
nova turma do Curso Livre de Teologia, para o ano de 2020, primeiro semes-
tre no CETAP Extensão Paulista. 
  
O Curso 
O Curso Livre em Teologia é composto de 47 disciplinas, dentre estas, seis 
eletivas e sete estágios. O curso possui um equivalente de 1828 horas/aula, 
com duração estimada de 3 anos. As ênfases do curso da CETAP são: Bíbli-
cas, Teológicas e Ministeriais. 
  
Objetivos 
Oferecer capacitação bíblica, teológica e prática para aqueles que desejam 
servir melhor a Deus e ao seu reino. Desejamos formar líderes que sejam rele-
vantes no contexto onde servem a Deus, dirigidos pelos valores do evangelho. 
  
O Público 
O público alvo são os membros da Igreja Adventista da Promessa, bem como 
outros crentes em Cristo de outras denominações que desejam receber forma-
ção teológica. 
  
A certificação 
O curso é livre, e, por isso, não possui o reconhecimento do MEC. Os alunos 
são certificados no final do mesmo, contudo, o diploma possui reconhecimen-
to intra-corpus, sendo outorgado pelo CETAP com a autoridade do CEAP – 
Conselho de Educação Adventista da Promessa. 
  
Corpo Docente 
Todos os professores possuem graduação na área teológica e/ou na área em 
que estarão ministrando as disciplinas. Além disso, a maioria dos professores 
possui experiência teológica e ministerial. 
  
Das Vagas 
Serão abertas 60 vagas. As aulas serão ministradas uma vez por mês, sempre 
em um final de semana, no endereço da sede regional, supracitado.  
  
Das inscrições 
As inscrições estarão abertas no período de 24 de janeiro a 29 de fevereiro de 
2020, e poderão ser efetuadas pelo link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScD0YRBcPg0YtqgITfQ8iU8w87_iaf3-
XMsiTZrS5MNTBaN1Q/viewform  

  
Da matrícula 
 
A taxa de matrícula será de R$ 50,00, que deverá ser depositada na conta do 
CETAP Paulista (Bradesco, Ag 2188, C/C 0025034-1, em nome da Convenção 
Regional Paulista das Igrejas Adventista da Promessa – CNPJ 
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19.951.850/0001-01). O comprovante deverá ser enviado imediatamente via e-
mail (cetappaulista@hotmail.com). 
 
*Observação: Promocionalmente, para os alunos matriculados no primeiro 
semestres de 2020, o valor da matrícula será abatido no valor da primeira 
mensalidade, que deverá ser liquidada pessoalmente no dia do vestibular.  
(com o desconto da matrícula inicialmente investida).  
 
Serão consideradas matrículas válidas para este curso somente as que segui-
rem os seguintes critérios: 
 

 Apresentação do Histórico Escolar do Ensino Fundamental II (compro-
vando conclusão do curso antes da data da matrícula); 

 Cópias de RG, CPF (Apresentar os originais no dia do vestibular); 

 Cópia de comprovante de endereço; 

 Preenchimento do requerimento de matrícula. 
  
Da data e local do Vestibular 
O vestibular consiste em 50 (cinquenta) questões alternativas que englobam 
conhecimentos bíblicos e gerais. O processo seletivo será de caráter classifica-
tório. 
  

O processo seletivo ocorrerá no dia 14 de março de 2020, às 7h em 

Americana (SP), na Rua Francisco Corat, 194 – Vila Dainese. 
 
Para maiores informações, os interessados podem entrar em contato com a 
secretaria do CETAP Paulista, pelo e-mail: cetappaulista@hotmail.com ou pelo 
WhatsApp: (11) 98453-3709. 
 
Do Investimento 
Cada aluno deverá investir, até o dia 15 de cada mês, o valor com desconto de 
R$ 130,00, durante o período do curso. Após o dia 15, o valor de investimento 
deverá ser feito integralmente (R$ 150,00). 
  
Do resultado 
O resultado do processo seletivo será publicado em lista impressa com os no-
mes dos alunos, a ser fixada no local da aula. 
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