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EDITAL DO PROGRAMA DE EXTRAORDINÁRIO
APROVEITAMENTO EM TEOLOGIA
1. Justificativa:
De acordo com a Lei nº. 9.394, de 1996, Art. 47, § 2º os alunos que tenham
extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado por meio de provas e outros
instrumentos de avaliação específicos, aplicados por banca examinadora especial,
poderão ter abreviada a duração dos seus cursos, de acordo com as normas dos sistemas
de ensino.
Assim, a Faculdade Católica de Anápolis oferece o Programa de Extraordinário
Aproveitamento em Teologia de acordo com o presente edital.
Participando desse Programa o aluno terá reconhecido seus estudos, receberá
Diploma de Bacharel em Teologia passando a gozar de todos os direitos e prerrogativas
legais.

2. Objetivos:
2.1 Verificar o domínio de conceitos-chave dos principais tratados da Teologia. O
alicerce para o conteúdo desse Edital serão os princípios teológicos da Doutrina
Católica.
2.2 Verificar a capacidade de analisar fatos e idéias utilizando conceitos teológicos e
redigir de modo dissertativo.
2.3 Reconhecer os estudos realizados anteriormente.
2.4 Receber o grau de Bacharel em Teologia.

3. Dos Interessados
Os interessados em participar do Programa devem comprovar ter cursado Teologia em
cursos livres ou afins e comprovar ter concluído o Ensino Médio ou equivalente através
do diploma ou certificado devidamente registrado.
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4. Do Processo Seletivo
4.1. O interessado deverá realizar um processo seletivo elaborado pela Faculdade
Católica de Anápolis a fim de verificar seu grau de domínio da língua portuguesa e
capacidade de raciocínio lógico.
4.2.Após realização do Processo Seletivo, sendo aprovado, o interessado deverá se
matricular e participar das aulas de revisão de Teologia oferecidas através dos módulos
do Programa de Extraordinário Aproveitamento em Teologia.

5. Da Prova de conhecimento Específico
5.1. Esta prova será escrita, com questões subjetivas, realizada individualmente, sem
consulta a fonte alguma. A média mínima para esta etapa é de sete pontos.
5.2. O aluno que for aprovado nessa prova terá direito ao diploma de Curso Superior de
Bacharel em Teologia.
5.3. A prova é eliminatória, para efeito do presente Programa.

6. Dos Encontros para orientação
6.1. Sendo aprovado no processo seletivo o interessado deverá participar dos módulos
do Programa de Extraordinário Aproveitamento em Teologia.
6.2.1. Durante Programa de Extraordinário Aproveitamento em Teologia o aluno
receberá, também, orientação para estágio supervisionado e trabalho de conclusão de
curso - TCC.
6.3. O aluno receberá seus resultados acadêmicos após a conclusão de cada módulo, de
acordo com o Regimento Interno da Faculdade Católica de Anápolis.
6.4. Os relatórios do Estágio Paroquial Supervisionado serão entregues a cada fim de
trimestre letivo.
6.5 O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) deverá ser apresentado no final do curso
perante uma Banca examinadora e entregue em forma de CD para arquivo na Faculdade
Católica de Anápolis.
6.6 O participante deverá comprovar 100 horas de atividades complementares
relacionadas ao curso.
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7. Duração do curso
7.1. O programa se desenvolve em no mínimo seis (06) e no máximo doze (12) meses
com encontros mensais onde serão aprofundados os conteúdos de Teologia e realizadas
as avaliações de aprendizagem.

8. Cronograma das atividades
●10/07/2018: Vestibular, 09h, na sede da Faculdade Católica
●14/08/2018:
Módulo I: Tradição Apostólica.
Local: Faculdade Católica de Anápolis
- 09h, Aula: Tradição Apostólica
- 11h, Instruções sobre Estágio e TCC
- Leitura 1: Bernard SESBOÜE. O Deus da salvação (século I – VIII), História dos
Dogmas 1, Tradução de Marcos Bagno, São Paulo: Loyola, 2ª ed., 2005, p. 29-95.
- Leitura 2: IRENEU DE LIÃO. Contra as heresias, III,1-15; Patrística, 4, São Paulo:
Paulus, 3ª ed., 2009, p. 246-313
● 11/09/2018:
Módulo II: Hermenêutica Bíblica.
Local: Faculdade Católica de Anápolis
- 09h, Aula: Hermenêutica Bíblica
- 11h, Instruções sobre Estágio e TCC
- Leitura 1: Raymon E. BROWN, e Sandra M. SCHNEIDERS. Hermenêutica, em
BROWN, FITZMEYER, MURPHY. Novo comentário Bíblico São Jerônimo, São
Paulo: Paulus, Academia Cristá, 2015, p. 1123-60.
- Leitura 2: Jean DANIÉLOU. Bíblia e liturgia, a teologia bíblica dos sacramentos e das
festas nos Padres da Igreja. São Paulo: Paulinas, 2013, p. 9-43.
● 09/10/2018:
Módulo III: Concílios da Antiguidade.
Local: Faculdade Católica de Anápolis.
- 09h, Aula: Concílios da Antiguidade
- 11h, Instruções sobre Estágio e TCC
- Leitura 1: Pierre PIERRARD. História da Igreja. São Paulo: Paulus, 1983 (8ª
reimpressão, 2012), 282 p.
- Leitura 2: Roland Frohlich. Curso básico de história da Igreja. São Paulo: Paulus, 7ª
ed., 2010, p. 7-56.
- Entrega da primeira parte do relatório do Estágio Paroquial Supervisionado
● 13/11/2018:
Módulo IV: Teologia do laicato.
Local: Faculdade Católica de Anápolis.
- 09h, Aula: Teologia do laicato
- 11h, Instruções sobre Estágio e TCC
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- Leitura 1: Concílio Vaticano II: Lumen Gentium, cap. V
- Leitura 2: São Josemaria Escrivá, homilia Amar o mundo apaixonadamente
- Leitura 3: Epístola a Diogneto
● 11/12/2018:
Módulo V: Teologia do século XX.
Local: Faculdade Católica de Anápolis.
- 09h, Aula: Teologia do século XX
- 11h, Instruções sobre Estágio e TCC
- Leitura 1: Gerard Ludwig MÜLLER. Dogmática Católica, teoria e prática da teologia,
Petrópolis: Vozes, 2014, p. 81-7
- Leitura 2: Rosino GIBELLINI. A teologia do século XX. São Paulo: Loyola, 3ª ed.,
2012, p. 153-253.
● 08/01/2019:
Módulo VI: TCC e conhecimentos específicos de teologia.
Local: Faculdade Católica de Anápolis.
- 09h, Apresentação de TCC’s para os alunos que concluíram o Programa
- Entrega do relatório final do Estágio Paroquial Supervisionado para os alunos que
concluíram o Programa
- 14h: Prova final de Teologia
Obs.: Estas datas previstas acima poderão sofrer alterações caso haja necessidade
8.1.O aluno participará de aulas somente uma vez por mês, nas segundas terças-feiras.
Após as aulas, se dedicará à leitura de alguns livros, dos quais apresentará suas sínteses
ao coordenador do curso.
9. Recursos financeiros
Esse Programa de Extraordinário Aproveitamento em Teologia custará R$ 3.480,00. Os
custos do Programa serão quitados pelos participantes, via boleto bancário, em 12
parcelas mensais no valor de R$290,00(duzentos e noventa reais).

10. Recursos humanos
Um coordenador do Programa, formado em Teologia;
Professores de Teologia do quadro da Faculdade Católica de Anápolis ou professores
convidados para atenderem as aulas presenciais.

11. Recursos materiais
Bibliografia específica que os participantes do Programa poderão utilizar através de
frequência à Biblioteca física ou virtual São Tomás de Aquino da Faculdade Católica de
Anápolis ou outras.
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12. Da colação de grau e registro do diploma
O participante do Programa que concluir satisfatoriamente todos os módulos, estágio,
trabalho de conclusão de curso e atividades complementares terá direito a colar grau de
acordo com o Regimento da Faculdade Católica de Anápolis que enviará seu diploma
para registro junto a uma universidade com a qual tenha convênio.

13. Documentação
A documentação para matrícula e registro de diploma:(TODAS AS CÓPIAS
AUTENTICADAS EM CARTÓRIO)

. Certidão de nascimento ou casamento (2 fotocópias legíveis);
. CPF do candidato (2 fotocópias legíveis). Se menor de 18 anos, trazer também
fotocópia legível do CPF do pai ou responsável;
. Cédula de Identidade do candidato (2 fotocópias legíveis); se menor de 18 anos, trazer
também fotocópia legível da Cédula de Identidade do pai ou responsável;
. Estrangeiro deverá trazer carteira atualizada ou passaporte com visto válido.
. Título Eleitoral, se maior de 18 anos (2 fotocópias legíveis);
. Comprovante de estar em dia com o Serviço Militar, se do sexo masculino e maior de
18 anos (2 fotocópias legíveis);
. Diploma ou Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou curso equivalente, na forma
da lei, com o carimbo da Secretaria da Educação e Cultura (2 fotocópias legíveis);
. O certificado de conclusão do Ensino Médio, expedido no exterior, deve ser
convalidado pela Secretaria Estadual de Educação antes da matrícula. Observação
válida tanto para o candidato de nacionalidade brasileira quanto estrangeira.
. Histórico Escolar do Ensino Médio (2 fotocópias legíveis);
. Uma foto 3X4 recente, tirada de frente;
. Duas fotocópias legíveis do comprovante de residência do candidato selecionado.

Obs.: Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho do Curso juntamente com a
Direção Geral e Vice-Direção Acadêmica da Faculdade Católica de Anápolis.

Anápolis, 20 de junho de 2018
Profa. Doutoranda Adriana Rocha Vilela Arantes
Diretora Geral - Faculdade Católica de Anápolis

