EDITAL DE APROVEITAMENTO DE ESTUDOS DE TEOLOGIA (TURMA
ESPECIAL) 2014 2
Com o reconhecimento dos Cursos de Teologia no Brasil pelo MEC,
obteve-se a possibilidade, a partir de 2004, de aproveitar os créditos daqueles
alunos que cursaram Teologia em institutos e seminários que ofereciam cursos
livres. Esse aproveitamento pode ser feito com base na resolução CNE/CES
0063/2004.
Segundo esta resolução, as pessoas oriundas de Cursos Livres de
Teologia, egressos de Seminários Maiores, Faculdades Teológicas ou Instituições
congêneres podem aproveitar os seus créditos desde que apresentem:
1. Comprovação do certificado do Ensino Médio ou equivalente;
2. Ingresso no curso através do processo seletivo do Curso de Teologia ou da
Instituição como um todo;
3. Comprovante de Conclusão de Curso de Teologia (Certificado e Histórico
Escolar) com carga superior a 1.600h/a.
4. Apresentação do conteúdo programático de cada disciplina em que
pretende o aproveitamento.
Para efeito da integralização dos créditos para a conclusão do Curso
Superior de Teologia, devidamente reconhecido pelo MEC, o portador de
certificado oriundo dos cursos livres de Teologia, egressos de Seminários Maiores,
Faculdades Teológicas ou Instituições congêneres deverão cursar, no mínimo, 20%
(vinte por cento) da carga horária exigida para a obtenção do diploma de Curso
Superior de Teologia, Bacharelado.
Importante: o Parecer CNE/CES 0063/2004 não contempla Cursos de Teologia
realizados fora do Brasil.
Aproveitamento de Estudos (Turma especial) da Faculdade Católica de
Anápolis
A partir da resolução do MEC CNE/CES 0063/2004 a Católica de
Anápolis oferece esta possibilidade da seguinte maneira, com base na resolução:


O aluno/candidato pode regularizar o seu curso de Teologia (aproveitando
os seus créditos) cursando apenas 20% (vinte por cento) da grade
curricular do Curso de Teologia, desde que a carga horária de origem seja
compatível.













Estes 20% (vinte por cento) serão realizados em regime presencial
As demais disciplinas serão aproveitadas por equivalência, ou seja, as notas
que o aluno trouxer do seu histórico escolar serão transcritas para o
histórico da Católica de Anápolis, obedecendo a grade em vigor.
O curso será realizado em doze meses.
O aluno/candidato deve ter obrigatoriamente o Certificado de Conclusão do
curso de origem, bem como o Histórico Escolar. Esta exigência consta na
resolução CNE/CES 0063/2004, impossibilitando aqueles que não se
enquadram nesta situação.
O Histórico Escolar do aluno/candidato que pretende estudar na Católica de
Anápolis deve trazer uma carga horária mínima de 1600h/a. Isto será
exigido porque a modalidade do curso ofertado pela Católica de Anápolis é
em regime presencial.
Casos em que o aluno/candidato apresente um histórico inferior a
1.600h/a, serão estudados pela Comissão de Avaliação. Se aceitos, OS
interessados deverão realizar as demais disciplinas obrigatoriamente em
regime presencial. Casos em que o aluno/candidato apresente um histórico
com 1.600h/a, de acordo com o mínimo exigido pela resolução do MEC, a
Católica de Anápolis só aceitará o processo se houver a possibilidade de
curso presencial, seguindo para isso, além das orientações do MEC (citadas
acima), as resoluções próprias da Faculdade para aproveitamento de
créditos.
A Faculdade Católica de Anápolis reserva-se no direito de não aceitar um
candidato/aluno se este não preencher os requisitos acima, ou se a matriz
curricular for muito diferente da adotada por ela, mesmo que a carga
horária seja compatível.

O que precisa ser feito:










Vestibular. Inscrever-se no Curso de Bacharelado em Teologia – Turma
Especial 4 (2014/2). Este curso corresponde à Turma especial 4 de
Teologia, regime presencial, com duração de 12 meses. O aluno deve se
inscrever nesta turma para que não haja confusão com a Turma Regular de
3 anos, que é noturna.
Providenciar histórico escolar de Teologia e o Certificado que comprove que
o aluno concluiu o curso. É um ponto exigido. Quem não concluiu, ou ficou
devendo algum crédito na instituição de origem não pode fazer este
processo.
Providenciar o conteúdo programático da instituição de origem, do período
que cursou.
Providenciar documentos pessoais (RG, CPF, Certidão de Nascimento ou de
Casamento, comprovante de endereço etc).
Providenciar documentos do Ensino Médio (antigo 2º Grau). Em caso de
Ensino Médio profissionalizante, deve apresentar também o diploma de
conclusão. Caso já tenha outro curso superior reconhecido pelo MEC, trazer
diploma e histórico escolar.
Uma comissão, nomeada pela Coordenação do Curso de Bacharelado em
Teologia, examinará o pedido de aproveitamento dos créditos, baseando-se
na documentação apresentada pelo interessado (ver acima). Com base

neste exame, esta comissão determinará as Disciplinas que o aluno deverá
obrigatoriamente cursar.
Como é o processo da Católica de Anápolis:
Serão encontros presenciais em Anápolis nos meses de julho/2014,
fevereiro e julho/2015. Cada Encontro terá a duração de uma semana. Será
finalizado em doze meses. Para estes encontros, a presença é obrigatória. Estes
encontros serão preenchidos com aulas presenciais e provas das disciplinas. As
datas serão divulgadas antecipadamente para que o aluno possa se programar.
A colação de grau (formatura) é obrigatória.
O aluno sairá com um Diploma de Bacharel em Teologia emitido pela Faculdade
Católica de Anápolis, reconhecido pelo MEC, com um histórico escolar de 2.425h/a.
Informações importantes para candidatos à Turma Especial:




O Processo Seletivo contará com questões de Conhecimentos Gerais e uma
redação. As provas deverão ser realizadas na Sede da Faculdade Católica de
Anápolis. Ficar atento ao site da Católica para a data de início das inscrições.
Para adiantar o processo o aluno/candidato deve providenciar a
documentação exigida (ver acima).

Entrega de documentação:
Os candidatos à Turma Especial 2014/2 que confirmaram a sua
matrícula devem, obrigatoriamente, trazer nos dias determinados (horário de
funcionamento) a documentação completa do Curso de Teologia da Instituição de
origem (Certificado de Conclusão, Histórico Escolar e Conteúdo Programático). A
não entrega da documentação trará, como consequência, o cancelamento da
matrícula.
Cronograma:
O curso será realizado em 12 meses. A primeira etapa será no mês de
julho (2014/2), a segunda etapa no mês de janeiro (2015/1) e a terceira etapa, a
Banca de TCC, em julho (2015/2).

Matriz Curricular Obrigatória
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Teologia Trinitária
Cristologia
Eclesiologia e Mariologia
Metodologia do Trabalho Científico - MTC
Orientação para o estágio paroquial I e II
Escritos Joaninos

7. Teologia Moral: família e sociedade
8. Trabalho de Conclusão de Curso – TCC I e II
9. Atividades Complementares
10. Estágio Comunitário Paroquial I e II
11. Seminários Teológicos
12. Banca de TCC
* A disciplina Libras é opcional e será oferecida aos sábados.
Durante os intervalos dos encontros os alunos desenvolverão
atividades orientadas visando à complementação de conteúdos.
Carga horária Total: 760 horas.
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