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Curso de Integralização de Créditos para a Conclusão do
Curso Superior de Teologia
O que é:
Trata-se de uma oportunidade oferecida pela FPA àqueles que possuem diploma de
Bacharel em Teologia obtido em cursos livres, seminários ou escolas de teologia com
carga horária igual ou superior a 1600 h/aula, realizados após a conclusão do Ensino
Médio, por meio de um processo seletivo.
Segundo o Parecer 63/2004 do MEC, é possível ter diploma reconhecido como de
Graduação em Teologia, desde que o portador de diploma livre curse no mínimo 20%
da carga horária de um Curso de Graduação de Teologia reconhecido pelo MEC.

Como é o programa?
1. Parte obrigatória do Curso - O parecer do MEC exige que os participantes cursem 20%
da carga horária do Curso de Graduação em Teologia reconhecido que oferece o
programa – a matriz curricular oferece a lista de disciplinas obrigatórias. Esta carga
horária será distribuída pela FPA em dois semestres.
2. Parte não obrigatória - Os demais 80% da carga horária do curso poderão ser
aproveitados integralmente a partir da avaliação do currículo e dos planos de ensino
do curso realizado. As disciplinas não aproveitadas deverão ser cursadas como
adaptação curricular.

Quem pode se inscrever no programa?
Pessoas que possuem diploma de bacharel em teologia de curso livre, com carga
horária mínima de 1600 horas-aula, realizado após a conclusão do ensino médio, por
meio de processo seletivo promovido pelo seminário ou pela escola de teologia.

Como é a seleção dos/as candidatos?
Os candidatos devem participar do Processo Seletivo, além de apresentar um currículo
vitae com documentação comprobatória, o histórico escolar do curso e os planos de
ensino das disciplinas cursadas. A pontuação estabelecida definirá a classificação dos
candidatos. Para a redação, o total será de 80 pontos e, para a análise do currículo
apresentado, 120 pontos.
Na análise do Curriculum Vitae, serão consideradas as seguintes pontuações (desde
que devidamente comprovados):
I. Formação Superior (limite máximo de 25 pontos);
a) Outras graduações – 05 pontos cada
b) Cursos de Pós-Graduação (especialização) – 10 pontos cada
c) Cursos de Pós-Graduação (mestrado) – 15 pontos cada
d) Cursos de Pós-Graduação (doutorado) – 25 pontos
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II. Publicações em revistas especializadas ou livros (limite máximo de 25 pontos) – 05
pontos cada publicação
III. Atividades docente (limite máximo de 25 pontos): 10 pontos para cada 5 anos de
experiência docente em Instituição teológica; 05 pontos para cada 5 anos de
experiência docente em outras áreas.
IV. Experiência na função eclesiástica (limite máximo de 25 pontos):
a) Em posições de direção de igrejas ou instituições educacionais – 10 pontos
b) Em comunidades e instituições eclesiásticas – 03 pontos cada
c) Em movimentos sociais e organizações ecumênicas – 03 pontos cada
V. Carga horária do Currículo Acadêmico (limite máximo de 20 pontos)
a) Cursos com 2.400 horas/aula ou mais (ou equivalente a 120 créditos) – 20 pontos
b) Cursos com 2.000 horas/aula (100 créditos) até 2.390horas/aula (119 créditos) – 10
pontos
c) Cursos com 1.600 horas/aula até 1990 horas-aula (99 créditos) – 01 pontos

Documentação necessária e obrigatória para a inscrição:
1. Certificado de conclusão do Ensino Médio com data de conclusão anterior ao ingresso
no Curso Superior de Teologia oferecido na modalidade de curso livre;
2. Certificado que comprove a conclusão do Curso Superior em Teologia, oferecido na
modalidade livre, com uma carga horária mínima de 1600 horas/aula e com ingresso
em processo seletivo próprio da instituição;
3. Histórico escolar do Curso de Teologia contendo carga horária, nota de aprovação;
4. Plano de ensino das disciplinas cursadas;
5. Curriculum Vitae
6. Documentos comprovatórios para avaliação do Curriculum Vitae (conforme item
Critério de Avaliação e Seleção de Candidatos).
OBS: os documentos comprobatórios de conclusão do Curso Superior em Teologia,
oferecido na modalidade livre, as copias deverão esta autenticadas.
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