EDITAL DO PROGRAMA DE EXTRAORDINÁRIO
APROVEITAMENTO EM TEOLOGIA 2017/2
A Diretora da Faculdade Católica de Anápolis vem, por meio deste Edital, tornar
públicas as condições de realização do Programa de Extraordinário Aproveitamento em
Teologia - Bacharelado, de acordo com a Lei nº. 9.394, de 1996.

1. Objetivos:
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. Verificar a capacidade de analisar fatos e idéias utilizando conceitos teológicos
e redigir de modo dissertativo.
3. Reconhecer os estudos realizados anteriormente.
4. Receber o grau de Bacharel em Teologia.

2. 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.

3. Do Processo Seletivo
3.1. O interessado, caso não seja portador de diploma de curso superior, deverá realizar
o Processo Seletivo

que acontecerá no dia 25 de junho de 2017, cujo edital se

encontra divulgado no site www.catolicadeanapolis.edu.br

e

solicitar análise de

currículo; sendo aprovado, o interessado deverá se matricular e participar das aulas de
revisão de Teologia oferecidas através de Curso de Extensão pela Faculdade Católica de

Anápolis;

após essas aulas, realizar uma prova de conhecimento específico em

Teologia.
3.2. Essa prova é eliminatória e fará jus ao diploma de Bacharel em Teologia o
candidato que obtiver nela nota mínima de 07(sete) pontos.
3.3. Os portadores de diploma de curso superior deverão se inscrever na Secretaria
Geral da Faculdade, no horário das 14 às 22 horas, para o Programa de Extraordinário
Aproveitamento em Teologia, solicitar análise de currículo e realizar a matrícula no
Programa.

4. Da Prova de conhecimento Específico
4.1. Esta prova será escrita, com questões dissertativas, realizada individualmente, sem
consulta a fonte alguma. A média mínima para esta etapa é de sete pontos.
4.2.Uma Banca de Professores da Faculdade Católica de Anápolis, do curso de
Teologia, formulará as questões e corrigirá as provas.
4.3. A prova é eliminatória, para efeito do presente Programa, mas possibilita ao aluno
que não tenha conseguido a nota mínima – sete pontos – realizar uma outra prova em
caráter de recuperação
4.4. Do resultado Banca não caberá recursos.

5. Conteúdo da prova de conhecimento específico:
1. Teologia: conceito, método e fontes
2. Racionalidade da Revelação e credibilidade da fé
3. Os sete concílios da Antiguidade: de Nicéia (325) a Nicéia II (787)
4. Provas da existência de Deus
5. Processões e relações em Deus
6. Inspiração da Sagrada Escritura
7. Cânon do Antigo e do Novo Testamentos
8. Criação do homem
9. Graça santificante, graças atuais e graça sacramental
10.Virtudes cardeais e virtudes teologais
11. Conceito de liturgia
12. Finalidade da Encarnação e União hipostática
13. Natureza da Doutrina Social da Igreja
14. Sinal sacramental e efeitos de cada um dos sete sacramentos

15. Eucaristia: celebração, sacrifício, banquete, presença
16. Igreja: Una, santa, Católica, Apostólica
17. Os dogmas marianos: maternidade, virgindade, imaculada, assunção
18. Os Padres Apostólicos
19. Vocação universal à santidade e estados de vida
20. Os novíssimos do homem e a ressurreição da carne

6. Das aulas e dos encontros para orientação
6.1. Sendo aprovado no processo seletivo o interessado deverá participar dos módulos
do Curso de extensão e, após a conclusão deles, realizar a prova de conhecimento
específico em Teologia.
6.2. Durante o Curso de Extensão 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
semestre 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.

7. Duração do curso
O programa se desenvolve em no mínimo doze (12) e no máximo dezoito (18) meses
com encontros periódicos onde serão aprofundados os conteúdos de Teologia e
realizadas as avaliações de aprendizagem.

7. Cronograma das atividades
 25 de junho de 2017 –

Processo seletivo. Caso o candidato não tenha

condições de realizar o processo seletivo nessa data, poderá agendar para o mês
de julho de 2017.

 agosto de 2017 – Início das aulas do Programa

9. Disciplinas que serão estudadas pelo aluno durante o Programa:
1. Conceitos teológicos
2. Cristianismo no século XX
3. Estruturas Fundamentais da Igreja
4. Renovação da Teologia Moral
5. Metodologia do Trabalho Científico
6. Orientação para estágio comunitário I e II
7. Trabalho de Conclusão de Curso I e II
8. Métodos Histórico-Críticos nos estudos bíblicos
9. Matrimônio Cristão
10. Liturgia e Fonte
11. Vocação laical
12. Seminário: Ritual de Iniciação Cristã de Adultos –RICA

10. 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.

11. 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.
Se menor de 18 anos, comprovante de residência do pai ou responsável.

Anápolis, 18 de maio de 2017
Profa. Msc. Adriana Rocha Vilela Arantes
Diretora Geral

