
NOVA TURMA DE TEOLOGIA EAD! 
 
 
A diretoria do CETAP, traz a público a abertura das inscrições para uma nova 
turma do Curso Livre de Teologia EAD, 100% on-line, para o ano de 2022, 
primeiro semestre. 
  
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 50 vagas. As aulas serão ministradas uma vez por semana, e 
são telepresenciais (o aluno precisa estar presente com o professor) em sala 
virtual, sempre às terças-feiras, das 19h às 21h30. 
  
Das Inscrições 
 
As inscrições estarão abertas no período de 1 a 15 de fevereiro de 2022, e 
poderão ser efetuadas pelo portalcetap.org  
 
 

http://www.portalcetap.org/


Da Matrícula  
 
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);*** 
*** Caso o interessado não tenha concluído o Ensino Fundamento II, 
poderá solicitar uma avaliação de habilidades e competências, para ten-
tar ingresso. O aluno deve tirar nota mínima estipulada pelo CE-
TAP/CEAP para ser admitido no curso 

• Cópias de RG, CPF; 

• 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 20/02, Das 9h às 18h, em ambiente vir-
tual. 
 
Do Início das Aulas 
 
As aulas iniciam em 01/03/2022 
 
Necessário para a Aula Virtual 
 

• Internet 

• Computador, Tablet ou Celular conectados à internet 

• Fone de ouvido ou caixa de som 

• Microfone para interagir 
 
Do Investimento 
 
Cada aluno deverá investir, o valor mensal de R$ 130,00 até o dia 20 de cada 
mês, no boleto; 
 
Efetuando o pagamento até o dia 10 de cada mês, com desconto, R$ 113,89, 
no boleto.  
Efetuando o pagamento do semestre antecipado, com desconto, R$ 101,24 
(totalizando R$ 607,44, por semestre), no boleto. 
 
Do resultado 
 
O resultado do processo seletivo será divulgado no mesmo ambiente virtual do 
vestibular imediatamente após a conclusão do mesmo. 
 
Para maiores informações, os interessados podem entrar em contato pelo 
WhatsApp (19) 99957-4089 ou pelo e-mail: secretaria@fatap.org. 

mailto:secretaria@fatap.org

