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PROCESSO DE SELEÇÃO PARA O MESTRADO EM TEOLOGIA 

ENTRADA EM MAIO DE 2022 

Edital nº 01/2021 

 

 

A Diretoria do CETAP Geral, traz a público a abertura das inscrições para turma do 

Mestrado em Teologia (curso de reconhecimento intracorpus), para o ano de 2022, 

primeiro semestre. 

 

O que é 
Trata-se de um curso de mestrado (pós-graduação stricto sensu) que visa um oferecer 

aprofundamento e capacitação ministerial e acadêmica aos portadores de diploma de 

graduação. Os cursos a serem oferecidos pelo programa foram pensados para atender ao 

perfil de líderes do nosso tempo, pois juntam conhecimentos fundamentais das Escritu-

ras aos desafios sociais e eclesiológicos que o mundo atual os impõe. 

   

Público Alvo 
 Pastores, Líderes Ministeriais, membros e interessados, em geral, portadores de 

diploma de graduação na área teológica ou em outra área do saber. 

 

Objetivos 
 Proporcionar capacitação avançada para pastores e líderes que almejam maior 

profundidade e excelência em seus ministérios para melhor servirem a Cristo e 

sua igreja; 

 Oferecer um ambiente adequado para a pesquisa acadêmica, para que seja de-

senvolvida a habilidade de escrever e produzir material teológico de boa quali-

dade, com profundidade e excelência. 

 Ofertar a oportunidade para que os estudantes consigam interpretar e ensinar as 

Escrituras, além de obterem uma compreensão mais ampla e profunda da sua 

mensagem para os dias atuais; 

 Abrir a oportunidade para a reflexão e o diálogo sobre a teologia e a prática mis-

sionária da igreja, para que ela seja cada dia mais relevante e intencional no 

cumprimento da missão; 

 

Carga horária 
A carga horária do mesmo é de 800h/a.1 O curso terá, ao todo, 12 disciplinas presenciais 

de 48h/a, quatro seminários teológicos de aprofundamento de 20h/a cada, e a produção 

de uma Dissertação sobre um tema ligado a linha de pesquisa escolhida.  

 

Cada disciplina terá um total de 48 h/a: 

 

                                                 
1 Estamos calculando a h/a de 45 minutos. 



 
 

 12h/a - Aula presencial 

 12 h/a – Leitura 1 

 12 h/a – Leitura 2 

 12 h/a – Trabalho 

 

Os Seminário Teológicos de aprofundamento acontecerão, uma semana por semestre, na 

modalidade virtual. Os alunos deverão assistir as palestras e preparar um relatório. As 

20 h/a de cada seminário estão assim distribuídas: 

 

 12 h/a – Semana de Palestras 

 8 h/a – Preparo do Relatório 

 

A produção da Dissertação terá um total de 144h/a: 

 

 24 h/a – Encontros com o orientador (presencial ou online) 

 120 h/a – Produção da Dissertação  

 

Duração  
 24 meses 

 

Metodologia 
O curso será oferecido no modo semipresencial. Ele terá um total de quatro encontros, 

sempre junto com a data das reuniões da Junta Geral Deliberativa (Maio e Novembro). 

Serão três dias de aula, por encontro. As aulas serão expositivas, com discussões em 

grupo, vídeos, etc. Além das aulas, os alunos participarão de um seminário online de 

aprofundamento em cada semestre do curso e, também, deve preparar uma dissertação 

acompanhado por um orientador, destacado pela coordenação do curso.  

 

Os horários das aulas 
 

8h às 10h15 – 1º Período de aula 

10h15 às 10h30m – Intervalo  

10h30 às 12h45m – 2º Período de aula 

12h45 às 16h – Almoço 

16h às 18h15m – 3º Período de aula 

18h15 às 19h30m – Jantar 

19h30 às 21h45m – 4º Período de aula 

 

Certificação 
A legislação brasileira preserva o direito da criação de cursos religiosos livres, desde que os 

mesmos sejam declaradamente de natureza intracorpus (válidos no âmbito da instituição ou 

corporação que os oferece). O curso oferecido pelo CETAP é dessa natureza (intracorpus). 

No final do curso os alunos receberão um certificado. O mesmo será outorgado pela CE-

TAP sob a autoridade do CEAP (Conselho de Educação da Igreja Adventista da Promessa). 
 

 

 



 
 

 

Avaliação 
Os alunos inscritos devem ter no mínimo 75% de presença nas aulas. Além disso, serão 

avaliados pelos professores por de três atividades (duas leituras e um trabalho). A presença 

nas aulas valerá 10% da nota (participação), as leituras 30% cada, e o trabalho escrito 30% 

da nota. A média final exigida para aprovação na disciplina é 7,0.  

 

O aluno que perder uma aula presencial, poderá solicitar à secretaria do CETAP, via formu-

lário próprio, a matrícula na aula na modalidade “Leitura Supervisionada”. O CETAP des-

tacará um professor para acompanhar o aluno em algumas atividades programadas, durante 

o semestre, fora os trabalhos normais da disciplina. 

 

Dissertação 
Todos os alunos deverão entregar uma Dissertação em até três meses depois do último en-

contro presencial, para participação de Cerimônia de Diplomação e recebimento do Certifi-

cado do Curso concluído. Desde o segundo semestre do curso ele será acompanhado por um 

orientador. Até o final do terceiro semestre, o primeiro capítulo da Dissertação já deverá 

estar escrito e será apresentado a uma banca de qualificação, online. Depois de finalizada, a 

dissertação será apresentada a banca examinadora, composta pelo orientador e dois profes-

sores indicados pela coordenação do curso. 

 

Corpo Docente 
Todo corpo docente é formado por professores Doutores e Mestres, com conhecimento na 

área teológica, bíblica e ministerial.  

 

Linhas de Pesquisa 
O curso de Mestrado em Teologia, possui duas linhas de pesquisa: 

 

 Linha de Pesquisa 1: Ensino e Exposição da Bíblia 

 Linha de Pesquisa 2: Teologia e Práxis da Missão 

 

A matriz curricular 
A matriz curricular traz disciplinas que são comuns as duas linhas de pesquisa e tam-

bém disciplinas específicas para cada área, conforme demonstrado, abaixo: 

 
L1 – ENSINO E EXPOSIÇÃO DA BÍBLIA L2 – TEOLOGIA E PRÁXIS DA MISSÃO 

1. Disciplinas Comuns  1. Disciplinas Comuns 

Projeto, pesquisa e Escrita Acadêmica  Projeto, pesquisa e Escrita Acadêmica  

A Interpretação de textos da Bíblia  A Interpretação de textos da Bíblia  

A didática e o ensino da Bíblia no mundo atual A didática e o ensino da Bíblia no mundo atual 

Missão, Urbanização e Globalização  Missão, Urbanização e Globalização  

Teologia Bíblica da Missão  Teologia Bíblica da Missão  

A urgência e necessidade da Pregação Expositiva A urgência e necessidade da Pregação Expositiva 

2. Disciplinas Específicas 2. Disciplinas Específicas 

Leitura e Aplicação dos Evangelhos e de Atos  Desenvolvimento de estratégias e igrejas missionais 

Teologia Prática e Aplicação das Cartas para a Igreja O desafio da plantação de novas igrejas  

O estudo do livro do Apocalipse  A Comunicação no Contexto urbano 

O valor e interpretação do Pentateuco e Históricos  Liderança bíblica e Espiritualidade 

Contribuições da Literatura Profética para a atualidade Antropologia Missionária 

Ensino e Aplicação da Literatura Poética e de Sabedoria A Necessidade da Revitalização de Igrejas 

3. Seminários Teológicos (Comuns) 3. Seminários Teológicos (Comuns) 

Evangelização no Mundo Pós-moderno Evangelização no Mundo Pós-moderno 



 
 

O discipulado e o crescimento de igrejas O Discipulado e o Crescimento de Igrejas 

O avivamento e seus efeitos para a missão e o ensino O Avivamento e seus efeitos para a missão e o ensino 

A Teologia Prática da Carta aos Romanos A Teologia Prática da Carta aos Romanos 

 

A Seleção 
O curso de Mestrado em Teologia, oferecido pelo CETAP, possui 40 vagas, divididas 

em nas duas linhas de pesquisa apresentadas; 20 vagas para cada linha de pesquisa. O 

candidato deve optar por apenas uma das linhas de pesquisas ao fazer a sua inscrição. 

 

Na seleção dos alunos para o curso, serão considerados os seguintes critérios: 

 

 Análise do Pré-Projeto de Pesquisa – 50% 

 Prova de Conhecimentos teóricos – 40% 

 Entrega do Curriculum com declaração de propósitos – 10% 

 

Serão aprovados os candidatos (as) que obtiverem notas iguais ou superiores a 7,0. A 

preferência para admissão de candidatos é para os que preenchem os requisitos estabe-

lecidos. No caso do não preenchimento das vagas por alunos que cumprem todos os 

critérios, serão admitidos alunos do regime especial. O “Aluno Especial” poderá iniciar 

o curso e terá até seis meses para apresentar a coordenação todos os documentos solici-

tados. No caso da não apresentação ele terá de deixar o curso. Ela só poderá reativar sua 

matrícula quando a documentação for entregue.  

 

Prova de Conhecimentos Teóricos 
O aluno fará uma prova com questões objetivas e questões dissertativas de conhecimen-

tos teóricos gerais na linha de pesquisa escolhida. A prova será feita em ambiente onli-

ne. As questões da prova terão como base os seguintes livros: 

 

 Linha de Pesquisa 1: Ensino e Exposição da Bíblia 
a) GIRALDI, Luis Antônio. A História da Bíblia no Brasil. 2 ed., Barueri, SP: SBB, 2014. 

b) LOPES, Augustus Nicodemus. A Bíblia e seus intérpretes: uma breve história da interpre-

tação. 3 ed., São Paulo: Cultura Cristã, 2013. 

 

 Linha de Pesquisa 2: Teologia e Práxis da Missão 
a) WRIGHT, Christopher J. H. A Missão de Deus. São Paulo: Vida Nova, 2014. 

b) CARRIKER, Timóteo. O que é Igreja Missional. Viçosa, MG: Ultimato, 2018. 

 

O pré-projeto 
O pré-Projeto deverá ser elaborado em no mínimo 3 e no máximo 6 páginas A4, fonte 

Times New Roman 12, espaçamento 1,5, de preferência em arquivos formato Word ou 

PDF. Deverá constar no pré-projeto: 

 

• Nome completo  

• Título provisório da Dissertação 

• Linha de Pesquisa escolhida 

• Justificativa pessoal da escolha do assunto 

• Relevância ministerial, social ou científica da pesquisa proposta 

• Problema(s) a ser(em) resolvido(s) na pesquisa 

• Objetivos a serem atingidos 



 
 

• Referências bibliográficas (Mínimo 10 livros) 

 

Documentos Obrigatórios 
 

 Pré-Projeto de Pesquisa, conforme o modelo fornecido; 

 Currículo, conforme modelo fornecido; 

 Requerimento de Matrícula preenchido; 

 Comprovante de Pagamento da Matrícula. 

 Cópia do Diploma de graduação (frente e verso) 

 RG e CPF (podem ser substituído por CNH); 

 

Os documentos deverão ser enviados por email: mestrado.cetap@gmail.com 

 

O Investimento 
 

a) Taxa de Matrícula: R$100,00. A taxa de matrícula deverá ser depositada na con-

ta do CETAP (Bradesco, Ag 099, C/C 300137-7, em nome de Convenção Geral 

das Igrejas Adventista da Promessa – CNPJ 62.678.412/0001-32) e o compro-

vante enviado via email (mestrado.cetap@gmail.com).  

 

b) Mensalidades: Cada aluno fará um investimento de R$800,00 por vinte e quatro 

meses, a serem pagos a partir de março de 2022. Ele terá 5% de desconto pagan-

do até o dia 5 de cada mês.  

 

Neste valor está incluso: 

 

1) Alimentação e Hospedagem para os quatro encontros do curso; 

2) Assinatura simples do aplicativo “LOGOS”; 

3) Suporte no decorrer do curso e acompanhamento de um orientador, prof. 

Mestre ou Doutor, a partir do segundo semestre do curso. 

 

O calendário 
 
Inscrição e envio da documentação obrigatória Até 28/02/2022 

Banca de Avaliação do Pré-projeto e Currículo  Agendamentos de 15/03/22 à 20/04/22 

Prova de Conhecimentos Teóricos  Dia 03/04/2022 

Divulgação de Resultados Dia 25/04/2022 

Início das Aulas De 20 à 22/05/2022 

 

*As aulas presenciais acontecerão no Espaço Promessa, em Cosmópolis, SP. 

 

O resultado 
O resultado do processo seletivo será publicado no site do CETAP (portalcetap.org) a 

partir das 16h do dia 25/04/2022. Ele também será enviado via e-mail dos alunos (no 

endereço cadastrado na Ficha de Inscrição). 

 

 


