
                                                              
 

EDITAL DO PROGRAMA DE EXTRAORDINÁRIO 
APROVEITAMENTO EM TEOLOGIA 2020/1 

 
 O Diretor da Faculdade Católica de Anápolis vem, por meio deste Edital, tornar 

público as condições de realização do Programa de Extraordinário Aproveitamento em 

Teologia - Bacharelado, de acordo com a Lei nº. 9.394, de 1996, Art. 47, § 2º. 

 

1. Objetivos: 
 1.1 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. 

1.2 Verificar a capacidade de analisar fatos e ideias utilizando conceitos teológicos  e 

redigir de modo dissertativo.  

1.3 Reconhecer os estudos realizados anteriormente.  

1.4 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 se 

inscrever para o Processo Seletivo  que acontecerá no dia 23 de novembro de 2020 cujo 

edital se encontra divulgado no site www.catolicadeanapolis.edu.br  

3.2. Após realização do Processo Seletivo, sendo aprovado, o interessado deverá 

solicitar prova de conhecimento específico em Teologia. 

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 e solicitar a prova de conhecimento específico em 

Teologia. 

3.4. Sendo aprovado nessa prova, o interessado se matricula no Programa de 

Extraordinário Aproveitamento em Teologia. 

 

 4. Da Prova de conhecimento Específico  
4.1. Esta prova será escrita, com questões subjetivas, realizada individualmente, sem 

consulta a fonte alguma. A média mínima para esta etapa é de sete pontos. O aluno 

receberá material para se preparar para esta prova. 

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 não implica em 

cancelamento da matrícula do aluno na Faculdade Católica de Anápolis, caso queira 

cursar Teologia na modalidade ordinária, com todos os direitos adquiridos no Processo 

Seletivo e constante no Regimento. 

 4.4. Será, porém, classificatória, caso haja número de aprovados superior ao das vagas 

disponíveis no Curso de Licenciatura em Teologia. 

 

 5. Dos Encontros para orientação  
5.1. Sendo aprovado no processo seletivo, na prova de conhecimento específico e 

matriculado no Programa marcará provas das disciplinas indicadas pela faculdade. 

5.2.1. Durante o Curso o aluno receberá,  também,  orientação para estágio 

supervisionado e trabalho de conclusão de curso  TCC ou um artigo teológico. 

5.3. O aluno receberá seus resultados acadêmicos após a conclusão de cada uma das 

provas,  de acordo com o Regimento Interno da Faculdade Católica de Anápolis.  

5.4. Os relatórios do Estágio Paroquial Supervisionado  serão entregues de acordo com 

o desenvolvimento do interessado.  

5.5 O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC ou artigo) deverá ser entregue no final do 

curso impresso e em forma de CD para arquivo na Faculdade Católica de Anápolis.  

5.6 O participante deverá comprovar 200 horas de atividades complementares 

relacionadas ao curso.  

 

 

 



6. Duração do curso 
 6.1. O programa se desenvolve em, no mínimo seis (06)  e no máximo doze (12) meses 

com encontros com o coordenador do curso onde o interessado será direcionado para a 

realização das provas, estágio e trabalho de Conclusão do Curso ou artigo. 

 

7. Cronograma das atividades  
23 de novembro de 2019 –  Processo seletivo. Caso o candidato não tenha condições 

de realizar o processo seletivo nessa data,  poderá agendar a partir do dia 25 de 

novembro de 2019 até o dia 08 de fevereiro de 2020. 

13 de fevereiro de  2020 – Prova de conhecimento específico, às 14 horas, na sede da 

Faculdade, e recebimento da programação específica para estudos, orientações e 

avaliações. 

Durante os seis meses, o aluno se dedicará à leitura de alguns livros, dos quais 

apresentará suas sínteses ao coordenador do curso.  

Provas agendadas: 

 Agendado pelo aluno: Patrística - Prova do Módulo I: Tradição 
Apostólica. Instruções sobre Estágio e TCC ou artigo: Pe. Fábio 
Barbosa. Local: Faculdade Católica de Anápolis. 

 Material para estudo: 

- 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, pg. 29-95. 

- Leitura 2: IRENEU DE LIÃO, Contra as heresias, III,1-15; Patrística, 

4, São Paulo: Paulus, 3ª ed., 2009, pg. 246-313  

 Agendado pelo aluno: Introdução à Bíblia - Prova do Módulo II: 

Hermenêutica Bíblica. Local: Faculdade Católica de Anápolis. 

Instruções sobre Estágio e TCC ou artigo: Pe. Fábio Barbosa. 

 Material para estudo: 

- 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, pg. 1123-1160. 



- Leitura 2: Jean DANIÉLOU, Bíblia e liturgia, a teologia bíblica dos 

sacramentos e das festas nos Padres da Igreja, São Paulo: Paulinas, 

2013, pg. 9-43. 

 Agendado pelo aluno: História dos Concílios - Prova do Módulo III: 
Concílios da Antiguidade. Local: Faculdade Católica de Anápolis. 
Instruções sobre Estágio e TCC ou artigo: Pe. Fábio Barbosa. 

 Material para estudo: 

- Leitura 1: Pierre PIERRARD, História da Igreja, São Paulo: Paulus, 1ª 

ed., 1983 (8ª reimpressão, 2012), 282 pg.  

- Leitura 2: Roland Frohlich, Curso básico de história da Igreja, São 

Paulo: Paulus, 7ª ed., 2010, pg. 7-56. 

 Agendado pelo aluno: Eclesiologia - Prova do Módulo IV: Teologia 

do laicato. Local: Faculdade Católica de Anápolis.Instruções sobre 
Estágio e TCC ou artigo: Pe. Fábio Barbosa. 

 Material para estudo: 

- Leitura 1: Concílio Vaticano II: Lumen Gentium, cap. V 

- Leitura 2: São Josemaria Escrivá, homilia Amar o mundo 

apaixonadamente. 

 Agendado pelo aluno: Missiologia e Nova Evangelização - Prova do 
Módulo V: Teologia do século XX. Local: Faculdade Católica de 
Anápolis. Instruções sobre Estágio e TCC ou artigo: Pe. Fábio 

Barbosa. 

 Material para estudo: 

- Leitura 1: Gerard Ludwig MÜLLER, Dogmática Católica, teoria e 

prática da teologia, Petrópolis: Vozes, 2014, pg. 81-87 

- Leitura 2: Rosino GIBELLINI, A teologia do século XX, São Paulo: 

Loyola, 3ª ed., 2012, pg. 153-253. 

 Agendado pelo aluno: MTC - Prova do Módulo VI: TCC e 
conhecimentos específicos de teologia. Local: Faculdade Católica de 
Anápolis. Instruções sobre Estágio e TCC ou artigo: Pe. Fábio 

Barbosa. 

 Entrega de Estágios e TCC ou artigo. 



 Colação de Grau: finalizando a entrega de todo o material 
explicitado, o aluno deverá preencher um requerimento solicitando 

a colação de grau na secretaria. 
 

8.  Conteúdo da prova de conhecimento específico:  
1. Tradição Apostólica 

2. Hermenêutica Bíblica 

3. Concílios da Antiguidade 

4. Exist 

4. Provas da existência de Deus 

5. Processões e relações em Deus 

7. Cânon do Antigo e do Novo Testamento 

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 

 

 

  

Prof. Dr. Françoá Rodrigues Figueiredo Costa 
Diretor Geral 


