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1- APRESENTAÇÃO DO MANUAL
A finalidade deste manual é informar o aluno sobre as orientações necessárias à sua
vida acadêmica e proporcionar a todos um melhor aproveitamento daquilo que a
Faculdade de Teologia Metodista Livre – FTML oferece e uma melhor convivência e
entrosamento entre alunos, professores e o pessoal administrativo e acadêmico. Ele
conte informações gerais e normas acadêmicas necessárias para o funcionamento
da Faculdade.
Por causa de sua importância prática, este manual deve ser lido na íntegra por
todas as pessoas que participam da vida da FTML.

2- UM POUCO DE NOSSA HISTÓRIA
O Seminário Bíblico Metodista Livre – SBML, hoje, Faculdade de Teologia Metodista
Livre – FTML é uma instituição teológica evangélica de tradição wesleyana, fundada
pela Igreja Metodista Livre no dia 1 de Maio de 1956, que teve como seu primeiro
Reitor o Ver. Donald Bowen. O Seminário funcionou até 1962 na cidade de Mairiporã
- SP, a fim de atender um número maior de alunos metodista livres, o Seminário
mudou-se para a capital no início de 1963 sob a liderança do Dr. James Mannóia.
Em 1969 foi terminada a construção de seu novo prédio situado à Rua Domingos de
Moraes, 2518, onde funciona até hoje. Em 1974 o Dr. Yoshikazu Takia foi eleito com
Reitor, ficando no cargo até 1979. Desde sua fundação até a presente data quinze
pessoas contribuíram como Reitores dentre eles o DR. Howard Snyder no período de
1971 a 1972. Atualmente a FTML, conta com um quadro de aproximadamente trinta
professores, entre Bacharéis, Mestre e Doutores. Está no estágio final do processo
para pedido de autorização e posterior reconhecimento pelo MEC e em maio de
2006 inaugura o curso de Mestrado em Teologia Prática no sistema modular.

3- NOSSA MISSÃO
A FTML tem como missão, por meio de seus programas de formação não graduada,
graduação, pós-graduação e pesquisa, preparar líderes para o serviço do Reino de
Deus na sociedade contemporânea, qualificados com (1) uma espiritualidade
segundo o coração de Deus; (2) uma missiologia integral relevante para a Igreja
Cristã e sociedade contemporânea; (3) uma sensibilidade para a diversidade dos
ministérios da Igreja; e (4) uma teologia contextualizada e fiel à Escritura Sagrada.

4- FINALIDADE
A FTML tem como finalidades, (1) a formação de Bacharéis, Especialistas, e Mestres
em Teologia, (2) o serviço à Igreja e à Sociedade mediante programas de extensão;
(3) a capacitação profissional e teológica mediante cursos seqüenciais; (4) a
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produção e divulgação de pesquisas no campo da Teologia e suas relações com as
demais ciências e com a religiosidade contemporânea; e (5) a formação, em
Bacharelado, Licenciatura e Seqüenciais, na área de Humanidades.

5- NOSSOS OBJETIVOS E METAS
Buscar a excelência na formação teológica, mediante contínuo aperfeiçoamento e
expansão de nossos diversos cursos, biblioteca e pesquisa, de forma a atender
fielmente à missão da FTML com relevância para as pessoas, Igrejas e comunidades
a quem ela serve;
Buscar a excelência na conscientização, preparação para e divulgação da Missão
Integral da Igreja, mediante uma permanente articulação entre o ensino teológico
e o trabalho ministerial do corpo discente através de estágios organizados pelas
Igrejas mantenedoras dos estudantes, e através dos serviços prestados às igrejas e
comunidade pelos centros de atuação da FTML;
Buscar excelência na construção do saber teológico cristão contextualizado,
mediante as realização e divulgação de estudos e pesquisas nas áreas da Exegese e
Teologia Bíblica, Evangelização e Missões, Espiritualidade, Teologia Sistemática,
Missão da Igreja, Ministério do Povo de Deus e História o Cristianismo na América
Latina.
Buscar a excelência na formação continuada do corpo docente, mediante o apoio
ao estudo formal de pós-graduação, à participação em eventos acadêmicos de alto
nível e convívio fraterno e desafiador.
Buscar a excelência no cuidado pessoal de cada um de nossos estudantes no
decorrer de sua vida acadêmica, mediante o atendimento pastoral, diaconal e
psicológico;
Buscar a excelência de parecerias com instituições educacionais, eclesiais, públicas
e não – governamentais, no Brasil e no exterior.
Buscar a excelência na organização administrativa e no sustento econômicofinanceiro, com integridade ética, capazes de permitir à FTML a concretização de
seus objetivos, visão e missão.

6 – NOSSA DECLARAÇÃO DE FÉ
Deus - A Santíssima Trindade
Há um só Deus vivo e verdadeiro, o Criador e Conservador de todas as coisas. Na
unidade Divina há três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Esses três são um em
eternidade, deidade e propósito; são eternos e de poder, sabedoria e bondade
infinitos.
O Filho – Sua Encarnação
O próprio Deus estava em Jesus Cristo para reconciliar as pessoas consigo.
Concebido pelo Espírito Santo, nascido da Virgem Maria, Ele uniu a deidade de Deus
com a humanidade do ser humano. Jesus de Nazaré era Deus em carne,
verdadeiramente Deus e verdadeiramente humano. Ele veio para nos salvar. Por
5
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nós, o Filho de Deus sofreu, foi crucificado, morto e sepultado. Ele derramou Sua
vida como sacrifício sem mácula por nossos pecados e transgressões. Agradecidos,
reconhecemos que ele é nosso Salvador, o único Mediador perfeito entre Deus e
nós.
Jesus Cristo ressuscitou vitoriosamente dos mortos. Seu corpo ressurreto tornou-se
mais glorioso, sem o impedimento das limitações humanas comuns. Desta forma,
Ele subiu ao céu, onde está assentado, como nosso Senhor exaltado, à destra de
Deus Pai, intercedendo por nós até que todos os Seus inimigos sejam trazidos
completamente subjugados. Ele voltará para julgar todas as pessoas. Todo joelho se
dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus
Pai.
O Espírito Santo – Sua Pessoa
O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Procedendo do Pai e do Filho, é
um com Eles, Divindade eterna, igual em deidade, majestade e poder. Ele é Deus
atuante na Criação, na vida e na Igreja. A Encarnação e o ministério de Jesus Cristo
foram consumados pelo Espírito Santo. Ele continua a revelar, interpretar e
glorificar o Filho.
O Espírito Santo – Sua Obra na Salvação
O Espírito Santo é o administrador da salvação planejada pelo Pai e providenciada
pela morte, ressurreição e ascensão do Filho. Ele é o agente eficaz em nossa
convicção [do pecado], regeneração, santificação e glorificação. Ele é o próprio
nosso Senhor sempre presente, habitando, garantindo e capacitando o crente.
O Espírito Santo – Seu Relacionamento com a Igreja
O Espírito Santo é derramado sobre a Igreja pelo Pai e pelo Filho. Ele é a vida e o
poder da Igreja para testemunhar. Ele dá o amor de Deus e torna real o senhorio de
Jesus Cristo no crente, para que tanto Seus dons de palavra como de serviço
possam atingir o bem comum, edificar e aumentar a Igreja. Em relação ao mundo,
Ele é o Espírito da verdade e o Seu instrumento é a Palavra de Deus.
AS ESCRITURAS:
Da Sua Autoridade
A Bíblia é a Palavra de Deus escrita, inspirada de forma singular pelo Espírito Santo.
Ela dá testemunho inerrante sobre Jesus Cristo, a Palavra Viva. Como atestado pela
Igreja primitiva e pelos Concílios subseqüentes, ela é o registro confiável da
revelação de Deus, completamente verdadeira em tudo o que afirma. Ela tem sido
fielmente preservada e demonstra-se verdadeira na experiência humana.
As Escrituras chegaram a nós através de autores humanos que escreveram, movidos
por Deus, nas línguas e formas literárias de seus tempos. Deus continua, pela
iluminação do Espírito Santo, a falar através desta Palavra, para cada geração e
cultura.
A Bíblia tem autoridade sobre toda a vida humana. Ela ensina a verdade sobre
Deus, Sua criação, Seu povo, Seu único Filho e o destino da humanidade. Ela
6
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também ensina o caminho da salvação e a vida de fé. Tudo o que não se encontra
na Bíblia, nem pode ser provado por ela, não pode ser exigido como artigo de fé ou
como necessário para a salvação.
Autoridade do Antigo Testamento
O Antigo Testamento não é contrário ao Novo. Ambos os Testamentos carregam o
testemunho da salvação de Deus em Cristo; ambos falam da vontade de Deus para o
Seu povo. As antigas leis cerimoniais e rituais e os preceitos civis para a nação de
Israel não são necessariamente obrigatórios aos cristãos de hoje. Mas, conforme o
exemplo de Jesus, somos obrigados a obedecer aos mandamentos morais do Antigo
Testamento.
Os livros do Antigo Testamento são: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números,
Deuteronômio, Josué, Juizes, Rute, 1Samuel, 2Samuel, 1Reis, 2Reis, 1Crônicas,
2Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de
Salomão, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias,
Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miquéias, Naum, Habacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias
e Malaquias.
Autoridade do Novo Testamento
O Novo Testamento cumpre e interpreta o Antigo Testamento. É o registro da
revelação de Deus em Jesus Cristo e no Espírito Santo. É a palavra final de Deus a
respeito do ser humano, do pecado, da salvação, do mundo e seu destino.
Os livros do Novo Testamento são: Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos,
1Coríntios, 2Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1Tessalonicenses,
2Tessalonicenses, 1Timóteo, 2Timóteo, Tito, Filemom, Hebreus, Tiago, 1Pedro,
2Pedro, 1João, 2João, 3João, Judas e Apocalipse.
O Ser Humano
Pessoas Moralmente Livres
Deus criou os seres humanos à Sua própria imagem, inocentes, moralmente livres e
responsáveis para escolherem entre o bem e o mal, o certo e o errado. Pelo pecado
de Adão, os seres humanos, como descendentes dele, são corrompidos em sua
natureza e desde o nascimento, inclinados a pecar. São incapazes, pela sua própria
força e obras, de restaurarem a si mesmos num relacionamento correto com Deus
ou de merecerem a salvação eterna. Deus, o Onipotente, providencia todos os
recursos da Trindade para tornar possível aos seres humanos responderem à Sua
graça, pela fé em Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Pela graça e ajuda de Deus,
as pessoas são capacitadas a fazerem boas obras por livre vontade.
A Lei da Vida e do Amor
A lei de Deus para toda a vida humana, pessoal e social, é expressa em dois
mandamentos divinos: Ame ao Senhor Deus com todo o seu coração e ao seu
próximo como a si mesmo. Esses mandamentos revelam o que é melhor para as
pessoas no seu relacionamento com Deus, os outros e a sociedade. Eles
estabelecem os princípios do dever humano, tanto na ação individual como na
social. Eles reconhecem a Deus como o único Soberano. Todas as pessoas, por
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terem sido criadas por Ele e à Sua imagem, têm os mesmos direitos inerentes, sem
distinção de gênero, raça ou cor. Portanto, todos devem obediência absoluta a
Deus nos seus atos individuais, sociais e políticos. E devem se empenhar em
garantir a todos o respeito com eles mesmos, seus direitos e sua maior felicidade,
na conquista e exercício do seu direito, dentro dos limites da lei moral.
Boas Obras
As boas obras são frutos da fé em Jesus Cristo, mas não podem nos salvar dos
nossos pecados nem do juízo de Deus. Como expressões da fé e do amor cristãos,
nossas boas obras feitas com reverência e humildade são aceitáveis e agradáveis a
Deus. Porém, as boas obras não nos adquirem a graça de Deus.
Salvação
Cristo ofereceu definitivamente o único sacrifício perfeito pelos pecados do mundo
inteiro Nenhuma outra compensação pelo pecado é necessária; nenhuma outra
pode redimir.
Nova Vida em Cristo
Uma vida nova e um relacionamento correto com Deus tornam-se possíveis através
dos atos redentivos de Deus em Jesus Cristo. Deus, pelo Seu Espírito, age para
conceder vida nova e colocar as pessoas num relacionamento com Ele conforme
elas se arrependem e a sua fé responde positivamente à Sua graça. Justificação,
regeneração e adoção falam significativamente sobre a entrada e a continuidade
nessa nova vida.
Justificação
Justificação é um termo legal que enfatiza que, através de um novo
relacionamento em Jesus Cristo, as pessoas são de fato consideradas justas, sendo
libertas tanto da culpa quanto da penalidade de seus pecados.
Regeneração
Regeneração é um termo biológico que ilustra que, através de um novo
relacionamento em Cristo, pode-se ter, de fato, uma nova vida e uma nova
natureza espiritual, capaz de crer, amar e obedecer a Cristo Jesus como Senhor. O
crente é nascido de novo e é uma nova criatura. A vida antiga é passado; uma vida
nova se inicia.
Adoção
Adoção é um termo filial cheio de calor, amor e aceitação. Significa que através de
um novo relacionamento em Cristo, crentes se tornam Seus filhos amados, libertos
do domínio do pecado e de Satanás. Os crentes têm o testemunho do Espírito de
que eles são filhos de Deus.
Inteira Santificação
A inteira santificação é a obra do Espírito Santo, subseqüente à regeneração, pela
qual crentes plenamente consagrados, pelo exercício da fé no sangue remidor de
Cristo, são purificados naquele momento de todo o pecado interior e capacitados
para o serviço [a Deus]. O relacionamento resultante é atestado pelo testemunho
do Espírito Santo e mantido pela fé e obediência. A inteira santificação capacita os
8
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crentes a amarem a Deus com todo o seu coração, alma, força e mente, e aos seus
próximos como a si mesmos e os prepara para um maior crescimento na graça.
Restauração
Os cristãos podem estar num relacionamento sempre crescente com Jesus como seu
Salvador e Senhor. Mas, eles podem também afligir o Espírito Santo nos
relacionamentos da vida, sem voltarem ao domínio do pecado. Se fizerem isso,
devem humildemente aceitar a correção do Espírito Santo, confiar na advocacia de
Jesus e restaurar seus relacionamentos. Os cristãos podem pecar deliberadamente
e romperem seu relacionamento com Cristo. Mesmo assim, pelo arrependimento
diante de Deus, o perdão é concedido e o relacionamento com Cristo restaurado,
pois nem todo pecado é o pecado contra o Espírito Santo e imperdoável. A graça de
Deus é suficiente para aqueles que verdadeiramente se arrependem e, capacitados
por Deus, corrigem suas vidas. Contudo, o perdão não dá aos crentes liberdade para
pecarem e escaparem das conseqüências do pecado. Deus concedeu à Igreja
responsabilidade e poder para restaurar os crentes penitentes através da
repreensão, conselho e aceitação, feitos em amor.
A Igreja
A Igreja foi criada por Deus. É o povo de Deus. Cristo Jesus é o seu Senhor e
Cabeça. O Espírito Santo é a sua vida e poder. Ela é tanto divina como humana,
tanto celeste como terrestre, tanto ideal como imperfeita. Ela é um organismo,
não uma instituição imutável. Ela existe para cumprir os propósitos de Deus em
Cristo. Ela ministra redentivamente às pessoas. Cristo amou a Igreja e deu-Se a Si
mesmo por ela para que pudesse ser santa e sem mácula. A Igreja é a comunidade
dos remidos e dos em remissão, pregando a Palavra de Deus e ministrando os
sacramentos conforme a instrução de Cristo. A Igreja Metodista Livre tem como
alvo representar o que a Igreja de Jesus Cristo deve ser na Terra. Portanto, ela
exige compromissos específicos em relação à fé e à vida de seus membros. Nas suas
exigências, ela procura honrar a Cristo e obedecer à Palavra escrita de Deus.
A Linguagem do Culto
De acordo com a Palavra de Deus e o costume da Igreja primitiva, o culto público, a
oração e a ministração dos sacramentos devem ser numa linguagem compreensível
ao povo. A Reforma aplicou esse princípio ao fazer uso do idioma comum do povo. É
igualmente claro que o apóstolo Paulo coloca a ênfase mais forte na linguagem
racional e inteligível na adoração. Não podemos endossar práticas que claramente
violem esses princípios bíblicos.
Os Sacramentos
O batismo nas águas e a Ceia do Senhor são os sacramentos da Igreja, ordenados
por Cristo. Eles são meios de graça mediante a fé, símbolos da nossa profissão de fé
cristã e sinais do ministério gracioso de Deus para conosco. Através deles, Deus
opera em nós para vivificar, fortalecer e confirmar a nossa fé.
Batismo
O batismo nas águas é um sacramento da Igreja, ordenado por nosso Senhor, que
significa aceitação dos benefícios da expiação de Jesus Cristo para ser ministrado
aos crentes como declaração de sua fé em Jesus Cristo como Salvador. O batismo é
9
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um símbolo da nova aliança da graça como a circuncisão era o símbolo da velha
aliança; e, como até crianças pequenas estão reconhecidamente incluídas na
redenção, elas podem ser batizadas a pedido dos pais ou responsáveis, os quais
deverão garantir por elas o treinamento cristão necessário.
Elas devem fazer por si mesmas uma afirmação do voto antes de serem aceitas na
membresia da Igreja.
Ceia do Senhor
A Ceia do Senhor é um sacramento de nossa redenção através da morte de Cristo.
Para aqueles que recebem corretamente, dignamente e com fé, o pão que
partimos, é como participar do corpo de Cristo e, igualmente, o cálice da bênção é
como participar do sangue de Cristo. A Ceia é também um sinal do amor e da
unidade que os cristãos têm entre si. Cristo, conforme Sua promessa, está
realmente presente no sacramento. Mas o Seu corpo é oferecido, recebido e
comido tão somente de maneira celestial e espiritual. Nenhuma mudança se efetua
nos elementos; o pão e o vinho não são literalmente o corpo e o sangue de Cristo.
Nem estão o corpo e o sangue de Cristo literalmente presentes com os elementos.
Os elementos nunca devem ser considerados objetos de veneração. O corpo de
Cristo é recebido e comido por fé.
ÚLTIMAS COISAS:
O Reino de Deus
O Reino de Deus é um tema bíblico central que dá aos cristãos tanto a sua missão
como a sua esperança. Jesus anunciou a presença do Reino. O Reino é percebido
agora à medida que o reinado de Deus é estabelecido nos corações e nas vidas dos
crentes. A Igreja, através das orações, exemplo e proclamação do Evangelho, é o
instrumento de Deus apropriado e autorizado na edificação de Seu Reino. Mas o
Reino também é futuro e está relacionado com a volta de Cristo, quando o juízo
final virá sobre a presente ordem. Os inimigos de Cristo serão subjugados; o reinado
de Deus será estabelecido; uma renovação cósmica total, tanto material quanto
moral deverá ocorrer e a esperança dos redimidos será plenamente realizada.
A Volta de Cristo
A volta de Cristo é certa e pode acontecer a qualquer momento, embora não nos
seja dado saber a hora exata. Na Sua volta, Ele cumprirá todas as profecias a
respeito de Seu triunfo final sobre todo o mal. A resposta do crente é uma alegre
expectativa, vigilância, prontidão e dedicação.
Ressurreição
Haverá uma ressurreição corporal dentre os mortos, tanto dos justos como dos
injustos; os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem
feito o mal, para a ressurreição da condenação. O corpo ressurreto será um corpo
espiritual, mas a pessoa será íntegra e identificável. A Ressurreição de Cristo é a
garantia da ressurreição para a vida daqueles que estão n’Ele.
Juízo
Deus já fixou o dia em que Ele irá julgar o mundo em justiça, de acordo com o
Evangelho e as nossas ações nesta vida.
10
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Destino Final
Nosso destino eterno é determinado pela graça de Deus e nossa resposta a ela, não
por decretos arbitrários de Deus. Para os que confiam nEle e obedientemente
seguem a Jesus como Salvador e Senhor, haverá um céu de glória eterna e a
felicidade da presença de Cristo. Mas para o impenitente até o fim, haverá um
inferno de sofrimento eterno e de separação de Deus.

7 – ADMINISTRAÇÃO
A Faculdade é mantida e administrada pela Associação Metodista Livre de Ensino e
dirigida por um Conselho Diretor (Diretoria Executiva), composta dos seguintes
membros:
-

Presidente:
Diretor Geral:
Secretário:
Tesoureiro:

Alberto Kuwano
Pr. Dionísio Oliveira da Silva
Eduardo Kurita.
Giovani José da Silva

8 – ESTRUTURA
8.1 – TESOURARIA:
O custo de cada semestre letivo será pago em parcelas iguais e mensais de acordo
com Contrato de Prestação de Serviços Educacionais assinado pelo aluno no ato da
efetivação de sua matricula e/ou rematrícula, com vencimento no 10º dia de cada
mês ou conforme orientações especificas da direção administrativa da Faculdade.
Todo pagamento após a data de vencimento sofrerá a correção de juros e multas.
A Faculdade providenciará a cada aluno os devidos boletos para pagamento
bancário, que poderão ser retirados na secretaria ou enviados pelo correio no
endereço constante na matrícula.

8.2 – BIBLIOTECA
A Faculdade coloca a disposição dos alunos uma coleção com aproximadamente
doze mil volumes classificados e catalogados, dividida em obras de referencia que
não podem circular, mas podem ser consultadas pelos alunos nas salas de leituras,
e daquelas liberadas para circulação de acordo com normas estabelecidas. Os livros
circulantes poderão ser retirados pelos alunos por um prazo de sete dias, podendo
ser renovados se não houver requisição da obra por outro aluno. Somente alunos
devidamente matriculados poderão usar o sistema circulante da Biblioteca. Exalunos com devida taxa e carteirinha da biblioteca atualizadas poderão usar o
sistema circulantes. Demais pessoas somente poderão consultar os livros nas salas
de leitura. Alunos de outras instituições educacionais após solicitação e autorização
11
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da coordenação poderão utilizar a biblioteca apenas para consulta não sendo
permitido o uso do sistema circulante.

9- ESTRUTURA DO CURSO DE BACHAREL EM TEOLOGIA
9.1 - ÁREAS ENFATIZADAS:
ÁREA BÍBLICA
Oferece capacitação na área de Bíblia, línguas originais, técnicas de interpretação e teologia bíblica.

ÁREA TEOLÓGICA
O estudo da Sistemática é o ramo da teologia que reúne as informações extraídas da pesquisa teológica
e organiza-as em áreas afins e confere ao estudante instrumentos necessários para construção do seu
conhecimento teológico tendo como seu referencial a Bíblia, a História da Igreja e os grandes interpretes
e clássicos teológicos. Esta área é ainda complementada com o estudo da Filosofia e Psicologia da
Religião que fornecem um mapa de referencia para a compreensão do fenômeno religioso por parte do
aluno.

ÁREA PRÁTICA
Oferece a possibilidade de unir o conhecimento adquirido à prática, permitindo ao aluno o uso de
conteúdo teórico à realidade das pessoas, comunidades e instituições entre as quais irá desenvolver
seu ministério. A prática será implementada através de estágios e prática ministeriais onde os alunos
poderão experimentar situações semelhantes àquelas que terão que enfrentar em seu dia a dia no
campo.
As disciplinas de Introdução à Antropologia, Português Instrumental, Metodologia da
Pesquisa Cientifica, Introdução à Sociologia, Fenomenologia da Religião, Sociedade
e Cultura Brasileira, servem para a inserção do aluno no campo da pesquisa e no
mundo das ciências, elementos importantes para a compreensão e estudo dos
fenômenos religiosos e teológicos.
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9.2 – GRADE CURRICULAR DO CUROS SUPERIOR DE TEOLOGIA
PRIMEIRO ANO
1º SEMESTRE
Disciplina
Introdução à Bíblia I (NT)
Introdução à Sociologia
Metodologia da Pesquisa
Cient.
Língua Portuguesa I –
Instrum.
Teologia da Liderança
Cristã
Liturgia I
TOTAL

CR
04
04
03

2º SEMESTRE
H/A
Disciplina
60 Introdução à Bíblia II (AT)
Teologia da Missão e
60
Ministérios
Teologia da Espiritualidade
45

04

60

04

60

Introdução à Antropologia
Teologia Sistemática I
(Teol/Cristologia)

CR
04

H/A
60

04

60

03

45

04

60

04

60

01
20

15 Liturgia II
300 TOTAL

01
20

15
300

CR
04
04
04

2º SEMESTRE
H/A
Disciplina
60 Prática da pregação
60 Introdução à Psicologia
60 Exegese do NT I

CR
03
04
04

H/A
45
60
60

04

60

SEGUNDO ANO
1º SEMESTRE
Disciplina
Teologia da pregação
Hermenêutica
Grego
Teologia da Educação
Cristã
Teologia do Culto
Liturgia III
TOTAL

04

60

Fenomenologia da Religião

03
01
20

45 Hebraico
15 Liturgia IV
300 TOTAL

04
01
20

60
15
300

CR
04
04
03

CR
04
04
03

H/A
60
60
45

04

2º SEMESTRE
H/A
Disciplina
60 Exegese do NT II
60 História da Igreja II
45 Aconselhamento Pastoral
Sistemática III
60 Teologia
(Ecles/Escat)

04

60

02
02
01
20

30
30
15
300

02
02
01
20

30
30
15
300

TERCEIRO ANO
1º SEMESTRE
Disciplina
Exegese do AT I
História da Igreja I
Teologia da Evangelização
Teologia Sistemática II
(Pneum/Soter)

Teologia Pastoral I
Eletiva I
Liturgia IV
TOTAL

Teologia Pastoral II
Eletiva II
Liturgia VI
TOTAL
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QUARTO ANO
1º SEMESTRE
Disciplina
Teologia e Historia
Confessional
Exegese do AT II
Teologia Bíblica I ( NT)
Missão Urbana I
Sociedade e Cultura
Brasileira I

CR
04
04
04
03
02

Eletiva III

02

Liturgia VII
Estagio Supervisionado I
TCC I
TOTAL

01

20

2º SEMESTRE
H/A
Disciplina
Teologia e Prática
60
Confessional
60 Eletiva IV
60 Eletiva V
45 Teologia Bíblica II (AT)
30

Missão Urbana II

Sociedade e Cultura
Brasileira II
15 Liturgia VIII
100 Estágio Supervisionado II
TCC II
400 TOTAL
30

CR

H/A

04

60

02
02
04

30
30
60

04

60

03

45

01

15
100

20

400

Obs:
1- As disciplinas eletivas serão escolhidas das áreas de: Teologia Bíblica, Teologia e
História, Teologia Prática e Análise da Realidade.
2- A grade do MEC, irá gradativamente ser implantada e substituir a grade do curso
livre a partir do primeiro semestre de 2006.
3- CR= Créditos; H/A= Horas/aulas.
4- Será considerado apto para formatura o aluno que completar 2304 h/a no
Bacharel em Teologia, curso livre e 2800 h/a no curso do MEC, incluindo os
Estágios e TCC, e cuja média não for inferior a 7,0 (sete).
9.3 – HORÁRIO DAS AULAS:
As aulas são ministradas no horário das 19h às 22h15, de acordo com o quadro
abaixo:
PRIMEIRO PERIODO
19h às 20h30

Primeira Aula
45 min.

Segunda Aula
45 min.

INTERVALO

20h30 às
20h45
20h45 às 21h
(Dias de culto)

SEGUNDO PERIODO
20h45 às 22h15
Dias de culto: 21h às 22h15

Primeira Aula
45 min.

Segunda Aula
45 min.
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10 - INFORMAÇÕES GERAIS:
10.1 – PROCESSO SELECTIVO:
Por meio de vestibular em período estabelecido pela FTML, online . As
informações estarão disponíveis no site da FTML (www.ftml.com.br) ou poderão
ser obtidas na secretaria da Faculdade no horário das 13h às 21h de segunda à
sexta-feira. Os candidatos que obtiverem média inferior a 5,0 (cinco) deverão a
critério da Coordenação Acadêmica fazer leituras para nivelamento além daquelas
exigidas nas disciplinas que cursar no semestre letivo.
No ato da inscrição o candidato deverá trazer os seguintes documentos;
-

-

Certificado de Conclusão do 2º Grau – cópia autenticada.
Histórico Escolar do 2º Grau – cópia autenticada.
Diploma de Curso Superior – cópia autenticada.
Histórico Escolar do Curso Superior – cópia autenticada.
Cópia do RG.
Cópia do CPF.
Cópia do Título de Eleitor.
Cópia de comprovante de endereço (recente)
02 Fotos 3x4 (recentes)
Carta de Recomendação do seu Pastor.
Carta de Recomendação de um Membro da sua Igreja.
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais devidamente preenchido e
assinado pelo candidato ou pelo seu responsável. (retira contrato na
secretaria da FTML).
Preencher Ficha de Inscrição – retirar na secretaria da FTML.

11 – RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA:
1- O aluno deve cumprir a grade curricular oferecida de acordo com o programa de
disciplinas distribuído pela secretaria. Todo aluno será matriculado nas
disciplinas oferecidas para o semestre que ele deve cursar.
2- O período de matriculas será informado no Calendário Escolar e cada aluno
deverá efetuar a sua rematrícula no final de cada semestre letivo dentro do
prazo estabelecido pela secretaria. Caso o aluno não tenha o desejo de fazer a
sua rematrícula referente ao semestre seguinte, deverá preencher um
requerimento para trancamento de sua matricula na secretaria. O trancamento
da matricula só pode se feito pelo período de 04 (semestres) consecutivos e o
retorno ao curso deverá ser concluído em nos máximo 14 semestres, contando os
semestres de trancamento. A falta do requerimento de trancamento de
matricula do curso caracteriza abandono do curso e a quebra do vinculo com a
FTML. Para efetivação da rematrícula o aluno deverá estar em dia com a
secretaria, tesouraria e biblioteca.
3- O aluno estará sujeito à multa se não fizer sua renovação de matricula no prazo
estabelecido pela secretaria, de acordo com decisão da coordenadoria. Os
alunos que retornarem após um período de trancamento,que não exceda a
quatro semestres consecutivos estão isento de multa.
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4- O aluno que abandonar qualquer disciplina na qual se matriculou sem solicitar o
devido trancamento financeiro da mesma, deverá pagar as parcelas mensais
relativas ao período de abandono.
5- Os históricos com as disciplinas cursadas e as notas do semestre estarão a
disposição do aluno mediante solicitação.
6- O aluno que necessitar cursar uma disciplina em Regime de dependência deverá
observar a ocasião que a disciplina desejada for oferecida pela e
compatibilidade com a grade do semestre. Se houver sobreposição de
disciplinas, o aluno poderá encaminhar pedido a coordenação acadêmica para
ajustes de horário, ou para estudar a possibilidade de cursar a disciplina por
supervisão.
7- O aluno que tiver dificuldade de cursar a grade curricular semestral em
determinado dia da semana deverá dentro de 15 (quinze) dias após a matricula
solicitar trancamento financeiro da disciplina sem substituição da mesma por
outra.
8- As cartas de recomendação deverão ser renovadas anualmente.
12 – TRANSFERENCIA:








Dentro do limite de vagas oferecidas e através de processo seletivo, a FTML
aceitará em época prevista no calendário acadêmico, a transferências de
aluno vindos de outros cursos idênticos ou equivalentes aos que oferece,
mantidos por instituições de ensino superior, nacional ou de outros países.
A adaptação curricular será feita a partir de avaliação do conteúdo
programático das disciplinas cursadas pelo aluno em outra instituição, e
somente serão aceitos créditos de disciplinas validadas pela FTML a seu
próprio critério. Os demais créditos exigidos pelo curso da FTML deverão ser
cursados pelo aluno.
A avaliação de disciplinas cursada em outra instituição deverá ser solicitada
por escrito à secretaria da FTML sendo necessário anexar os conteúdos
programáticos das devidas disciplinas em documento oficial da instituição da
qual pretende se transferir.
As adaptações serão determinadas pelo Diretor Acadêmico e do professor
(es) da(s) disciplina (s) envolvidas quando necessário observadas as seguintes
normas:
 O cumprimento da carga horária adicional em função do total de horas
obrigatório para a expedição do diploma pela FTML.
 Para as disciplinas não cursadas integralmente, a FTML poderá exigir
adaptação.
 Não serão concedidas transferências no primeiro semestre dos cursos,
exceto nos casos previstos por Lei.
 Poderão se transferir para a FTML alunos de outras instituições de
formação teológica, porém a aprovação estará sujeita a analise dos
currículos das disciplinas cursadas e da instituição teológica da qual se
transfere.
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13- CANDIDATOS DO EXTERIOR
Qualquer pessoa que interessada antes de habilita-se para a matricula deverá
enviar para secretaria da FTML:






Todos os documentos exigidos para a matrícula.
Estar quite com todas as exigências Consular de seu país de origem
incluindo o visto para sua condição de estudante e demonstrar condições
financeiras para sua estadia no Brasil e pagamento do curso.
Se o candidato for membro de uma Igreja Metodista Livre ele deve
providenciar uma carta de recomendação do Bispo do Concilio Geral
Brasileiro ou do Superintendente do Concilio Nikkei que ateste o
conhecimento do seu processo de envio e entregar juntamente com a
documentação na secretaria da FTML.
O candidato deverá aguardar o parecer da FTML antes de deixar o seu
país de origem para efetuar a sua matrícula. Caso essas exigências não
sejam respeitadas, a FTML se exime de todas as responsabilidades que lhe
compete quanto à aceitação do aluno.

14 – TRANCAMENTO DE MATRÍCULA:











Não há trancamento acadêmico parcial do semestre.
O trancamento acadêmico total da matrícula só poderá ser feito até trinta
dias após o inicio das aulas, através de requerimento por escrito feito para a
secretaria da FTML.
O Trancamento financeiro da matricula poderá ser feito em qualquer
momento do semestre e implicará na reprovação automática das disciplinas
do semestre.
Em ambos os casos, o trancamento somente será aceito se o aluno estiver em
dia com os seus compromissos com a Tesouraria e com a Biblioteca da FTML.
A desistência do semestre sem o devido trancamento da matricula não
isentará o aluno das suas responsabilidades financeiras com a FTML para o
semestre em curso assumidos na ocasião da matricula, além da reprovação
em todas as disciplinas relacionadas.
A matricula será cancelada se o aluno descumprir o regime disciplinar da
FTML descrito no Regimento Interno.
O tempo máximo para conclusão do curso é de 14 (quatorze) semestres a
contar da data da matrícula. Caso não consiga terminar o curso neste prazo
ele estará sujeito ao currículo oferecido na ocasião, sendo obrigado a
cumpri-lo para sua formatura.
O trancamento é concedido no prazo estabelecido pelo Calendário
Acadêmico, por um período máximo de 04 (quatro) semestres. Após este
prazo o aluno deverá se submeter a novo vestibular e recomeçar o curso
trancado.
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15 – AVALIAÇÕES:


A avaliação do desempenho escolar é feita por disciplina, levando em conta
a freqüência e aproveitamento do aluno.
 A freqüência às aulas e nas atividades acadêmicas relacionadas ao curso
escolhido, é obrigatória a todos os alunos, e qualquer abono de faltas só
poderá ser autorizado pelo Diretor Acadêmico.
 Será considerado reprovado o aluno que obtiver média final na disciplina
inferior a 7(sete) e que não obteve a freqüência mínima de 75% ( setenta e
cinco) das aulas previstas.
 A avaliação do aproveitamento escolar será feita através de
acompanhamento continuo do aluno e dos resultados por ele obtido nas
devidas avaliações programadas pelos professores.
 Será concedido um exame de recuperação ao aluno que não obteve a média
final, mas, não ultrapassou o limite de faltas estabelecido. O exame de
recuperação deverá ser solicitado no máximo dentro de 05 (cinco) dias após
o recebimento da média final da disciplina na qual foi reprovado. O aluno
terá um prazo máximo de 10 (dias) para entregar a nova avaliação apenas se
for um texto escrito (monografia). No caso de outro tipo de avaliação deverá
ser entregue no dia que ele for feito.
 Cumpridas, em qualquer caso, a freqüência mínima de 75% (setenta e cinco)
das aulas e demais atividades escolares referente ao curso escolhido, será
considerado aprovado o aluno que:
Alcançar nota 7 (sete) como média final das notas obtidas nas avaliações
semestrais de cada disciplina.
No exame final, tenha obtido nota de aproveitamento semestral inferior a
7(sete), porém não menor que 5 (cinco), e obtiver média final igual ou
superior a 7(sete) resultante da média aritmética simples entre a nota de
aproveitamento semestral e a nota obtida no exame de recuperação.


O aluno reprovado por ter ultrapassado o limite de faltas ou por não ter
alcançado a média exigida terá que cursar todas as disciplinas nas quais foi
reprovado se submetendo ás condições estabelecidas pela Coordenação
Acadêmica e pelo professor da disciplina.

16- ENTREGA DE TRABALHOS
Todos os trabalhos deverão ser entregues até a data especificada no Calendário
Escolar. Qualquer necessidade de alteração nesta data deverá ser justificada e
solicitada com antecedência de 15 (quinze) dias pelo aluno em formulário próprio
junto à secretaria da FTML e será analisada pela Coordenadoria que a seu critério
decidirá sobre um novo prazo que não será prorrogado, que será informado ao
professor. Ultrapassando este prazo o aluno estará automaticamente reprovado na
disciplina. Este critério também será aplicado às disciplinas supervisionadas.
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17 – DEPENDENCIA:





O aluno que tiver 2(duas) dependências por semestre, mesmo que seja da
série anterior ficará retido no semestre em que estiver matriculado até
cumprir as dependências.
O aluno promovido em regime de dependência deverá matricular-se
obrigatoriamente na série seguinte e nas disciplinas de que depende,
observando a compatibilidade de horários com calendário do semestre,
aplicando-se às disciplinas o mesmo critério de freqüência e aproveitamento
estabelecidos anteriormente.
O aluno terá que fazer pagamento avulso das disciplinas que estiver cursando
como dependência e se submeter à disponibilidade de horário diferente do
praticado na grade normal do semestre se este for o caso.

18 – REVISÃO DE NOTAS:
O aluno poderá solicitar revisão de notas até seis meses após a conclusão da
disciplina, através do preenchimento de requerimento próprio na secretaria da
FTML. Após este prazo o aluno perderá o direito à revisão.
19 – COMPENSAÇÃO DE FALTAS:
De acordo com o Decreto – Lei 1044/69, não há compensação de faltas.
O aluno que, pelos motivos abaixo relacionados for impedido de comparecer às
aulas ficará obrigado a cumprir atividades substitutivas se não houver
impedimentos de ordem médica comprovadas.
Artigo 1º - Serão consideradas compensações de ausências os seguintes casos:
Parágrafo Primeiro – Quando o aluno contrair doença infecto-contagiosa,
comprovada por atestado médico que indique também o período de isolamento.
Parágrafo Segundo - Durante o período de gestação da aluna, por 90 dias a partir
do oitavo mês de gestação a pedido do médico assistente, conforme lei nº. 6202
(17/4/75).
Parágrafo Terceiro - Quando o aluno cumpre convocação compulsória das
autoridades constituídas (ex. serviço compulsório em eleições, atendimento de
convocação para participar de júri, etc.). Os Decretos – Lei Federais nº. 5584
(04/08/42, artigo 2º) e 715/69 e o Decreto Federal 57654 (20/01/66), asseguram a
“compensação de ausência” aos alunos convocados, que estejam matriculados e,
Órgãos de Formação da Reserva e obrigados a faltar às suas atividades civis por
força de exercício ou manobra.
Parágrafo Quarto – Quando ocorre situação de calamidade pública (assim
declarada, tal como enchentes etc.) ou greve nos transportes, que impedem o
aluno de ir e vir. Quando a calamidade ou greve nos transportes for geral na cidade
19

MANUAL DO ALUNO

de São Paulo, qualquer atividade obrigatória (provas, entrega de trabalhos,
relatórios de leituras, etc.) não poderá ser exigida nesta data e será transferida
para aula subseqüente.
Parágrafo Quinto – Quando ocorre imobilidade ortopédica do aluno, assim
declarada por médico em atestado que também indique o período de afastamento.
Parágrafo Sexto – Quando o aluno se submeter à intervenção cirúrgica, comprovada
por atestado médico que indique também o período de afastamento. Incluem-se
neste item situações de acidentes em que o aluno esteve envolvido e que o
impeçam de ir e vir.
Artigo 2º - O aluno ou o seu representante, em caso de impossibilidade, deverá
entregar na secretaria da escola, no prazo de 48 horas após o evento gerador da
ausência a aula, requerimento solicitando regime de compensação de ausência,
anexando os documentos indicados no item anterior, conforme for o caso.
Parágrafo Único – Ao aluno fica dispensado de solicitar a compensação quando a
falta for motivada pro calamidade geral ou greve geral nos transportes na cidade de
São Paulo. Contudo, se a calamidade geral e greve nos transportes forem parciais
permanece a obrigação da entrega do requerimento.
Artigo 3º - O regime de compensação de ausência não isenta o aluno das tarefas
escolares. O aluno deve requerer à escola o acompanhamento acadêmico que o
professor julgar necessário. Respeita-se aqui o disposto no Artigo 1º.
Artigo 4º - Faltas motivadas por razões profissionais não são abonáveis, inclusive
aos militares de carreira, conforme pareceres CFE1077/75, CEF511/77 e CEE
163/78.
Artigo 5º - Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação Acadêmica da FTML.
20 – ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS:
O Estagio Supervisionado esta previsto na Nova Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional -9394/96 no artigo 82. “Os sistemas de ensino estabelecerão as
normas para realização dos estágios dos alunos regularmente matriculados no
ensino médio ou superior em sua jurisdição” .
O período de estágio é um momento de estudos práticos que tem a finalidade de
colocar o aluno em contato com as situações que o aproxima da realidade de sua
formação.
O currículo do curso de Bacharel em Teologia da FTML aponta para três áreas para
estágio supervisionado obrigatório:





Missões.
Prática Pastoral
Educação Teológica
Aconselhamento Bíblico
20
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Serão exigidos a partir de 2006, para todos os alunos 200 (duzentas) horas de
estágio supervisionado distribuídos no 7º e 8º semestres do curso de Teologia. As
disciplinas para o Estágio Supervisionado tem como pré-requisitos ás áreas de
Teologia Prática (Missões Urbanas), Educação Teológica, Ministério Prático Pastoral
( Homilética, Aconselhamento, Pregação). Durante o Estágio o aluno terá a
supervisão de um professor indicado pela FTML.
21 - ORGANIZAÇÃO DISCIPLINAR:
São considerados atos de indisciplinas:
 Violação das normas regimentais e regulamentais da Faculdade;
 Atos ofensivos à moral e aos bons costumes;
 Atitudes incompatíveis com os propósitos da Faculdade;
 Ensino e propaganda de conteúdos contrários à Palavra de Deus;
 Falta de respeito aos professores e colegas de curso.
 Desrespeito a Declaração de Fé da Faculdade.
 Negligências com os compromissos financeiros assumidos com a Faculdade.
 Plágios de trabalhos acadêmicos e avaliações de outro aluno.
Ao violar as normas de conduta o aluno estará sujeito ás seguintes penalidades,
cuja finalidade é educativa e não repressiva:
 Admoestação pelo professor, em particular.
 Advertência pela Congregação (professores), caso o comportamento
persista. O aluno receberá a advertência por escrito emitida pela
Coordenadoria da Faculdade.
 Cancelamento da matrícula, não havendo mudanças no
comportamento do aluno após a advertência por escrito.
O aluno poderá recorrer das punições sofridas manifestando seu interesse por
escrito à Coordenadoria da Faculdade que analisará juntamente com a Congregação
o seu pedido, ficando a seu critério aceita-lo ou não.
O aluno que tiver problemas de qualquer natureza com outro aluno, funcionário ou
professor da Faculdade, é encorajado a dirigir-se à pessoa e tentar resolver a
questão existente. Caso, depois da tentativa o problema persistir, o aluno dever
dirigir-se ao Coordenador Acadêmico que lhe assistirá no caso.
22 – DA CONGREGAÇÃO:




A Congregação da Faculdade é constituída de professores escolhidos
preferencialmente dentre os pastores das diferentes Igrejas Evangélicas.
No caso de necessidade poderá ser convidado professores não evangélico
para disciplinas nas áreas de Ciências Sociais, Pedagogia e Lingüística.
As atividades didáticas atribuídas ao professor consistem em aulas
expositivas e treinamentos, argüições, seminários, palestras, pesquisas de
teóricas e de campo e qualquer outra forma de atividade que seja relevante
para o aprendizado do aluno e esteja de acordo com os propósitos da
Faculdade.
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Cada professor deverá assinar a Lista de Presença que estará disponível na
Sala dos Professores, para registro da sua presença e pagamento da aula.
O professor deverá entregar e renovar seu currículo sempre que houver
alteração e também, certificados e diplomas, na secretaria da Faculdade
para cadastramento e arquivo.
O professor deve comunicar com antecedência de no mínimo 24 (vinte
quatro) horas a sua ausência na aula, e providenciar material para que seja
entregue aos alunos e para orientação do professor substituto.
Os conteúdos programáticos das disciplinas deverão ser entregues na
secretaria da Faculdade na semana seguinte ao inicio das aulas do semestre.
Os conteúdos deverão seguir modelo e orientação dados pela Coordenação
Acadêmica.
Após a aula o professor deve deixar a caderneta de freqüência no escaninho
na Sala dos professores e no final do semestre letivo deverá entregá-la na
secretaria da Faculdade devidamente preenchida e com as notas já lançadas
10 (dez) dias após o encerramento das aulas.
Os professores se reportam diretamente ao Coordenador Adjunto de sua
Área, para qualquer problemática acadêmica, que a encaminhará ao
Coordenador Acadêmico para as devidas soluções.

23 – DO COMPROMISSO DO PROFESSOR:











Ao ser admitido pela Faculdade, casa professor deverá assumir o
compromisso de manter em suas discussões um nível de relevância que leve
o aluno a desenvolver-se nos seus estudos.
É exigido do professor que não se envolva com questões dogmáticas a ponto
de gerar conflitos pessoas e coletivos e desistências de alunos.
O professor deve de forma livre e responsável expressar seus conceitos, mas
deve usar este direito visando um fim proveitoso tanto para si mesmo como
para os alunos sempre respeitando os propósitos da Faculdade.
O professor deve respeitar em suas discussões e expressões de seus conceitos
a Declaração de Fé da Faculdade.
Não é permitido o professor transformar a aula em foro particular ou mesmo
em pregação em detrimento da matéria. Isto, contudo, não impede que, sem
prejuízo para o conteúdo a ser lecionado haja em sua aula um momento
devocional com louvor e oração.
Se isso ocorrer sendo percebido pela Coordenadoria ou informado pelos
alunos, o professor será convocado para os devidos esclarecimentos e deverá
corrigir o seu procedimento de aula.
O professor deve efetuar quando for solicitado ou achar necessário, uma
avaliação do desempenho acadêmico do aluno e enviar à Coordenação
Acadêmica que informará o órgão mantenedor do aluno.
Todo professor deverá participar das Reuniões de Professores estabelecidas
pela Coordenação Acadêmica.
A ausência sistemática nas Reuniões de Professores implicará depois das
devidas advertências no desligamento do professor da Congregação da
Faculdade.
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Considerando a natureza da sua disciplina sugerimos ao professor seguir o
seguinte cronograma de aula:
 15 minutos para chamada da presença e revisão da aula anterior;
 40 minutos para exposição da aula;
 25 minutos para aplicação prática, discussão em classe e exercício de
fixação;
 10 minutos para apresentação da próxima e término.
 O professor poderá encerrar o semestre letivo, desde que tenha ministrado
pelo menos 36 h/a (18 semanas no semestre).

24 – ORIENTAÇÕES PARA AS AVALIAÇÕES:






Recomendamos que o professor ofereça ao aluno no mínimo duas avaliações
no semestre letivo.
Que seja exigido do aluno no mínimo 80 páginas de leitura por crédito da
bibliografia de referencia, com respectivos relatórios que apresentem um
resumo sintético do texto constando a bibliografia e número de paginas que
foram lidas.
A orientação geral sobre o peso das avaliações é a seguinte: 50% nas provas e
avaliações, 40% nas leituras, resumos ou resenhas e 10% nas participações. O
professor poderá adotar outro critério que melhor se adapte à sua disciplina.
Não é permitido ao professor receber qualquer trabalho fora dos prazos
estabelecidos no Calendário sem a permissão por escrito da Coordenação
Acadêmica, mediante pedido e justificação do aluno e concordância do
professor.

25 – ÁREAS ACADÊMICAS:





Histórico/Sistemática/Educação Cristã
Aconselhamento Bíblico
Teologia Prática
Bíblica/ Línguas/ Cultura e Análise da Realidade

26 – CRITÉRIOS PARA USO DA BIBLIOTECA:






O recinto da biblioteca deve ser utilizado somente para leitura e elaboração
de tarefas/trabalhos, por isso, deve ser mantido silencio para não incomodar
os demais alunos presentes.
O ambiente deve ser mantido limpo, por isso, não é permitido entrar com
alimentos de qualquer natureza no espaço da biblioteca.
Somente o aluno matriculado regularmente na Faculdade mediante a
apresentação do “cartão do aluno” poderá utilizar o sistema circulante da
biblioteca.
Cada aluno poderá retirar no máximo 03 (três) livros de cada vez, e deve
devolvê-los no prazo de 10 (cinco) dias, sendo permitido a duas renovações
apenas, se a obra não tiver sido reservada por outro aluno.
O aluno que não devolver os livros no tempo determinado, deverá pagar uma
multa diária que será estipulada pela Coordenadoria da Faculdade, e terá
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seu nome colocado em uma lista de restrições caso for reincidente por três
vezes durante o semestre letivo, ou reter consigo sem autorização livros no
período de férias. Nestes casos o aluno somente poderá retirar livros com
autorização da Coordenadoria da Faculdade.
Somente a funcionária da biblioteca está autorizada a entregar os livros da
biblioteca.
Os livros colocados em reserva restrita somente poderão ser usados pelos
alunos dentro da biblioteca. Só poderão circular com a autorização escrita da
Coordenadoria.
As Bíblias só poderão ser usadas no recinto da biblioteca, sendo vedada a
permissão para serem levadas para a sala de aula, pois é dever do aluno
trazer a sua própria Bíblia.
Após o uso dos livros na Biblioteca, os mesmo deverão ser deixados sobre a
mesa. Somente a bibliotecária está autorizada a recolocá-los nas prateleiras.
O aluno que danificar ou perder algum livro da biblioteca deverá restituir por
um do mesmo título e autor. Caso o livro esteja esgotado ou não seja mais
oferecido nas livrarias, o aluno deve arcar com os custos de uma cópia
encadernada do mesmo.

27 – CRITÉRIO PARA USO DOS COMPUTADORES:


O aluno poderá usar apenas os computadores disponíveis para alunos. Em
hipótese alguma poderá utilizar o computador da administração da
biblioteca. Para isso deve proceder da seguinte maneira:
 Trazer o seu próprio dispositivo para armazenar seu texto.
 Respeitar o período de máximo de 30 (trinta) minutos para uso
ininterrupto do computador.
 Após este período deve deixar o computador disponível para outro
usuário. Caso não haja, após nova solicitação poderá continuar
utilizando.
 Será cobrado um valor por folha impressa que será estabelecida pela
Coordenadoria da Faculdade para suprimento para o computador.
 É exigido que o aluno esteja se alimentando enquanto manuseia o
computador. Caso o faça e o danifique, será responsável pelos custos
de reparo do mesmo.
 Não é permitido conversar a não ser o estritamente necessário na sala
de computadores.

28 – FORMATURA




Estarão habilitados para a formatura os alunos que cumprirem todas as
exigências curriculares, os estágios supervisionados e o trabalho de conclusão
de curso (TCC), bem como suas obrigações com a Secretaria, Tesouraria e
Biblioteca da FTML.
Ao se matricular no ultimo semestre de seu curso, o aluno deverá preencher
um requerimento próprio fornecido pela secretaria da FTML indicando a sua
condição de formando.
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Todo aluno deverá monitorar os seus créditos e ser responsável pelo controle
das disciplinas estudadas bem como os resultados, embora também a
secretaria da FTML mantenha um controle próprio.
Os diplomas serão entregues na cerimônia de colação de grau que será
dirigida pelo Diretor Acadêmico da FTML
Os aluno formandos poderão organizar um comissão de formatura que se
encarregará das providencias necessárias escolhendo o patrono, paraninfo, o
orador da turma junto com aos demais formando e com a concordância dos
mesmo.
O aluno não é obrigado a participar da cerimônia de colação de grau,
devendo apenas informar por escritos a comissão de formatura com a devida
antecedência a fim de não provocar sobrecarga financeira para os que
quiserem participar.

Informações gerais e adicionais poderão
www.ftml.com.br ou pelo telefone: 5579-4629.

ser

obtidas

em

nosso

site:

29 - NOSSOS CURSOS:
I - GRADUAÇÃO
1- Bacharel em Teologia
O curso oferece a formação necessária para pessoas vocacionadas ao ministério
pastoral, líderes de igrejas e de organizações evangélicas, tendo duração de 4 anos
– oito semestres – 52 disciplinas e 160 créditos, com estágio supervisionado de 200
horas e TCC no final do curso, perfazendo um total de 2800 horas de estudos. As
disciplinas estão divididas nas seguintes áreas: Teologia Bíblica, Teologia e História,
Teologia Prática e Análise da Realidade.
Horário das aulas:
De segunda á sexta-feira das 19 às 22:15h.
Intervalo para café das 20:30 às 20:45h.
Requisitos para matricula:
1) Documentos pessoais.
2) Certificado 2° Grau.
3) Comprovante de endereço.
4) Formulário Carta Modelo de Apresentação - Membro da Igreja (preenchido pelo
aluno)*.
5) Formulário Carta Modelo de Apresentação – Pastor (preenchido pelo pastor)*
6) Duas fotos 3x4.
7) Pagamento de matricula.
8) Exame de conhecimentos bíblicos.
9) Entrevista com Coordenador
10) Preenchimento do formulário de matricula*.
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* Documentos disponíveis no endereço http://www.ftml.com.br/noticias.asp?cat=5
Os documentos da matrícula podem ser enviados antecipadamente por e-mail
para secretaria@ftml.com.br
Matérias Eletivas:
Todas as disciplinas eletivas serão estudos de temas contemporâneos relevantes,
nas áreas de: Teologia Bíblica; Teologia e História; Teologia prática e Análise da
Realidade.
Teologias Sistemáticas:
Sistemática I – Teologia e Cristologia.
Sistemática II – Pneumatologia e Soteriologia.
Sistemática III - Eclesiologia e Escatologia.
Funcionamento do curso:





Matriculas semestrais.
Presença mínima de 75% nas aulas.
Nota mínima para aprovação 7.0
Mensalidade vencimento todo dia 10

Cultos:
No mínimo uma vez por mês conforme disposto no calendário, haverá culto no
horário das 20h15min às 20h45min.
2- Curso de Complementação Teológica
Estrutura do Curso:
O curso de Complementação Teológica é oferecido para pessoas que já possuem
uma graduação.
Todos os créditos necessários podem ser completados em 02 anos de estudos em
aulas presenciais e semi-presenciais (EaD – Ensino a Distancia) e estão distribuídos
da seguinte forma:
- Total de Créditos: 96
- Total de h/a: 1440 – incluindo o TCC (300 h/a)
- Duração 04 Semestres.
Horário das aulas presenciais:
De segunda á sexta-feira das 19 às 22h15min.
Intervalo para café das 20h30min às 20h45min.
OBS.: As disciplinas através do EaD, serão acompanhadas via internet no site da
FTML.
26

MANUAL DO ALUNO

Requisitos para matricula:










Documentos pessoais (RG, CPF e Título de eleitor).
Certificado e histórico escolar do curso superior.
Comprovante de endereço.
Carta de Recomendação da Igreja.
Duas fotos 3x4.
Pagamento de matricula (1ª mensalidade)
Exame de conhecimentos bíblicos.
Entrevista com Coordenador.
Preenchimento do Formulário de matricula.

Formulário de matrícula, carta de apresentação e outros documentos estão
disponíveis no site da FTML no endereço:
http://www.ftml.com.br/noticias.asp?cat=5
Funcionamento do curso:
Matriculas semestrais.
Presença mínima de 75% nas aulas.
Nota mínima para aprovação 7.0
Mensalidade vencimento todo dia 10
TCC:
O Trabalho de conclusão de curso deverá ter cerca de 50 páginas, digitadas em
espaço duplo, fonte 12 (Times New Roman), formato A4. O tema da dissertação
deve ser escolhido no primeiro semestre do curso e ter a supervisão do
Coordenador Acadêmico ou de um professor indicado por ele, e terá que ser
entregue até o terceiro mês do ultimo semestre do curso. Deve constar uma
bibliografia especifica da área de pesquisa de no mínimo cinco livros e de uma
bibliografia geral de pelos menos 30 livros. Na dissertação o aluno deve demonstrar
que tem conhecimento e domínio nas áreas do campo do objeto de estudo
escolhido. Pela orientação da dissertação, o aluno deverá pagar na entrega da
mesma, o valor correspondente ao custo semestral de uma disciplina
supervisionada. Para fazer o trabalho o aluno deverá seguir orientação
metodológica oferecida pela FTML, e solicitá-la na Secretaria.
II – PÓS- GRADUAÇÃO
1- Mestrado em Teologia Prática
É um programa que visa oferecer ferramentas para a otimização do ministério
cristão com duas características principais que devem ser o seu diferencial:
a)- A interdisciplinaridade, que se traduz num conteúdo atualizado visando
capacitar o líder cristão para o diálogo com uma sociedade pluralista, em
mudança constante e frenética, muitas vezes hostil ao cristianismo.
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b) - A relevância, fruto de uma atitude que leva sempre em consideração as
carências e as mazelas da sociedade brasileira e latino-americana, tendo em vista a
formação de líderes que tenham respostas para hoje e ajudem a Igreja a encontrar
caminhos para o crescimento integral e saudável.
O desejo é tornar o ministério cristão algo desafiador e palpitante para quem
o exerce e ao mesmo tempo relevante para a igreja e para a sociedade.
O programa de mestrado oferece duas linhas de pesquisas: (1) Prática
Pastoral e (2) Igreja e Sociedade.
A primeira focaliza especialmente a atividade pastoral voltada para a gestão
da igreja no contexto brasileiro e latino-americano; e a segunda visa à
compreensão da relação entre a igreja e a sociedade brasileira nos diversos
aspectos, tendo como objetivo uma ação missionária mais efetiva a partir dos
valores e costumes de nossa cultura.
Cada aluno poderá fazer sua matrícula na linha de pesquisa de seu interesse.
O programa será no formato de módulos com participação presencial. Cada curso é
composto de oito módulos, sendo três comuns a todas as linhas de pesquisa, e cinco
eletivos, oferecidos de acordo com a linha de pesquisa escolhida.
Tem a duração de 08 semestres, oferecidos em 04 módulos anuais com
duração de 01 semana intensiva no período noturno. É oferecido para quem já
possui graduação sem teologia ou em outra área.
MÓDULOS COMUNS:
Metodologia de Pesquisa Teológica I e II
Essas duas disciplinas serão oferecidas juntamente com uma das que seguem
abaixo:
Teologia do Ministério do Povo de Deus
Teologia da Missão na América Latina
Teologia da Sociedade Contemporânea
MÓDULOS ELETIVOS:
Linha de Pesquisa:
PRÁTICA PASTORAL
Capacitação do Povo de Deus
Crescimento de Igreja
Gestão Eclesial Renovadora
Seminário sobre Pastorado
Seminário Interdisciplinar

Linha de Pesquisa:
IGREJA E SOCIEDADE
Sociedade Brasileira e Ação Cristã
Cultura Brasileira e Ação Cristã
Religiosidade Brasileira e Ação Cristã
Seminário sobre Igreja e Sociedade
Seminário Interdisciplinar

PRÉ-REQUISITOS:
O candidato deverá:
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1) Ser aprovado na entrevista com o Coordenador Acadêmico do curso e no exame
de seleção.
2) Ser membro batizado de uma igreja local por pelo menos 02 (dois) anos e
apresentar um testemunho (escrito) claro de sua conversão a Cristo e seu
chamado ministerial.
3) Preencher corretamente e enviar o formulário de inscrição on-line.
4) Apresentar:
a) Cópia autenticada do diploma e histórico escolar do curso de graduação em
Teologia, fornecido por instituição de ensino com reconhecida relevância
acadêmico-teológica, ou de outro curso superior.
b) Duas cartas de recomendação, uma de um pastor e outra de um amigo
cristão.
c) Duas (02) fotos 3x4 recentes.
d) Cópia autenticada do documento de identidade.
e) Cópia do CPF próprio.
f) Cópia do título de eleitor e comprovante ou justificativa referente à última
eleição.
5) Apresentar uma carta relatando por que deseja fazer o curso de mestrado.
CUSTOS:
O valor de cada módulo será de R$ 395,00 – pagos 50% no ato da matricula e 50% no
primeiro dia de aula.
FUNCIONAMENTO DO CURSO:
1. Todos os módulos serão ministrados no horário das 19 às 23 horas de segunda a
sexta.
2. A confirmação da matrícula deverá ser feita trinta dias antes do início das aulas.
3. O aluno deverá fazer leituras prévias e posteriores às disciplinas, de bibliografia
previamente indicada pelo programa de Mestrado, e fazer uma resenha de
quatro obras que lhe serão indicadas, sendo duas das leituras prévias e duas das
posteriores.
4. No período em que estiver participando do módulo, o aluno deverá fazer um
trabalho referente à disciplina estudada e entregá-lo no final do módulo
correspondente.
5. No final do programa, o aluno deverá entregar um TCC (trabalho de conclusão
de curso), que será avaliado juntamente com as resenhas e os demais trabalhos,
para efeito da nota de conclusão do curso.
6. Todas as aulas serão ministradas em sala especialmente preparada para oferecer
não apenas conforto aos alunos bem como infra-estrutura para os professores.
Teremos mesas para duas pessoas, cadeiras estofadas, ar condicionado, data
show, sistema de som, acesso à internet e biblioteca.
7. As aulas serão ministradas no prédio da Faculdade, à Rua Domingo de Moraes,
2518 – Vila Mariana, ao lado da Estação Santa Cruz do Metrô.
8.

Alimentação, transporte e hospedagem não estão incluídos no valor dos
módulos. Cada aluno deverá tomar as providências a respeito desses assuntos.
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9. A Faculdade não tem programa de bolsas a oferecer para o curso de Mestrado.
10. A matricula só será efetivada mediante a comprovação do pagamento de 50% do
valor do módulo.
CARGA HORÁRIA:
Semestre Módulo
1°

I

2°

II

2°

III

1°

IV

1°

V

2°

VI

2°

VII

1°

VIII

2°

Disciplina cursada
1- Teologia da Missão na América
Latina
2- Metodologia da Pesquisa Teológica
Teologia do Ministério do Povo de
Deus
Seminário Interdisciplinar sobre
Igreja e Política – Analise de 1984 aos
dias atuais

Carga
Créditos
Horária
120
04
30

01

120

04

120

04

Religiosidade Brasileira e Ação Cristã

120

04

1- Teologia da Sociedade
Contemporânea.
2- Metodologia da Pesquisa Teológica
Crescimento da Igreja (PP)
Cultura Brasileira e Ação Crista (IS)
Gestão Eclesial Renovadora (PP)
Seminário sobre Igreja e Sociedade:
Ética Social Cristã (IS)
1- Seminário sobre Igreja e Mídia: A
mídia como instrumento para a
missão da igreja (PP)
2- Seminário interdisciplinar sobre
Igreja e Sociedade: Diálogo Religioso
– limites e possibilidades (IS)

120

04

30

01

120

04

120

04

120

04

TCC/orientação

300

10

(PP) – área de especialização em Prática Pastoral.
(IS) – área de especialização em Igreja e Sociedade.
Carga Horária: corresponde a 20 h/a presencial e 100 h/a não presencial, em
pesquisas/leituras/ resenhas para cada módulo e 300 h/a referente a confecção do
TCC, mais a orientação do professor.
Carga horária total: 1320 h/a
Créditos: 44.
* Qualquer informação adicional, favor entrar em contato com secretária
acadêmica da Faculdade, pelo e-mail secretaria@ftml.com.br, ou ainda pelo
telefone (11) 5579-4629 / 5082-4934 de segunda a sexta-feira no horário das 13
às 21 horas.
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Notas:
1. As informações acima poderão sofrer alterações sem aviso prévio.
2. As disciplinas só serão ministradas se o número mínimo de interessados for
alcançado.
III- DOUTORADO EM MINISTÉRIO (DMin)
Público-Alvo
O Doutorado em Ministério destina-se a portadores de diploma superior em Teologia
e áreas afins, que desejam aperfeiçoar seus conhecimentos e habilidades de
reflexão e ação no ministério e missão do povo de Deus. Nas igrejas, movimentos e
organizações cristãs existem espaços e contextos missionais onde atua um elevado
número de ministros e ministras ordenadas, bem como lideranças leigas
voluntárias, que merecem qualificação teológica, teórica e prática, em nível de
excelência.
O investimento na capacitação teórica e metodológica em nível de Doutorado
em Ministério representa, por um lado, um compromisso com a qualidade do
serviço ministerial e dos projetos missionais das igrejas, movimentos e organizações
cristãs e, por outro lado, um compromisso com a própria formação continuada de
suas
lideranças
ministeriais
ordenadas
e
não-ordenadas.
O Doutorado em Ministério é um curso livre, não avaliado pela CAPES do
MEC, e sua titulação é reconhecida em âmbito eclesial e de organizações cristãs.
Objetivo Geral
Qualificar graduados em Teologia e áreas afins, aprimorando seus
conhecimentos e habilidades sobre planejamento, elaboração, desenvolvimento,
gestão, assessoramento e avaliação de ações ministeriais e missionais em igrejas,
movimentos e organizações cristãs.
Objetivos Específicos
a) Qualificar e aperfeiçoar lideranças cristãs na perspectiva da educação
continuada.
b) Formar lideranças pós-graduadas aptas para atuar na elaboração de novos
conhecimentos, modelos e processos de atuação ministerial e missionária.
c) Qualificar agentes de transformação pessoal, familiar, eclesial e social, a serviço
do Reino de Deus.
d) Formar lideranças cristãs comprometidas com os valores do Reino de Deus, em
imitação de Jesus Cristo, movidas e capacitadas pelo Espírito de Deus.
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Linhas de Pesquisa e Ação
As demandas da sociedade contemporânea, com alto índice de mudanças
sociais, econômicas e culturais, afetam diretamente igrejas, movimentos e
organizações cristãs, que buscam realizar sua missão sem conformar-se com o
presente século, mas servindo como agentes de transformação a serviço do Reino
de Deus.
De um modo particular, as lideranças cristãs, ordenadas e não-ordenadas,
enfrentam novos desafios permanentemente, tanto do ambiente social externo,
quanto das próprias comunidades eclesiais e seu preparo teológico ou profissional
não é suficiente para atender às novas exigências de sucesso e competência.
Formação continuada, de qualidade e com dinamicidade, é necessária para
que o exercício da liderança cristã seja capaz de permanente inovação,
fundamentada, não nos paradigmas e modelos da sociedade capitalista plural; mas
em paradigmas e modelos bíblicos e contextualizados, capazes de dotar pessoas de
motivação, sabedoria e energia espiritual para servir a Deus com integridade,
excelência e competência.
À luz desses desafios, o Doutorado em Ministério da Faculdade de Teologia
Metodista Livre oferece as seguintes Linhas de Pesquisa e Capacitação:
1. Ministérios com Juventude
A Juventude é a faixa etária mais diretamente afetada pelos novos valores
da sociedade capitalista individualista e anti-solidária, sendo convocada a fazer
opções que marcarão toda a sua vida pessoal e profissional. Igrejas, movimentos e
organizações cristãs têm papel fundamental em apoiar a juventude na formação de
seu sistema de valores, na elaboração de critérios e processos de tomada de
decisão que possibilitem o desenvolvimento para a idade adulta marcado por
compromisso radical e transformador com o Reino de Deus. O alvo fundamental
desta Linha de Pesquisa, levando em consideração que a juventude é a faixa etária
de enorme potencial para o desenvolvimento da vocação a serviço da glória de
Deus, é qualificar lideranças cristãs que ajudem a juventude a desenvolver e
aproveitar suas capacidades, habilidades e energia para a inovação, o crescimento
espiritual e a transformação pessoal e social na semelhança de Jesus Cristo.
2. Família e Transformação Eclesial e Social
As transformações sociais, culturais e econômicas das últimas décadas
provocaram alterações importantes nas formas de vida familiar no mundo
ocidental. Em nosso país, é crescente o número de famílias constituídas por
cônjuges em segundo casamento, famílias dirigidas e sustentadas apenas pela mãe,
famílias aparentemente tradicionais, mas com relacionamentos profundamente
afetados pelos valores seculares do individualismo, concorrência, ambição
desmedida, etc. A meta fundamental desta Linha de pesquisa é qualificar
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lideranças capazes de ministrar às famílias nessas diversas situações e ajudá-las a
serem espaços de convivência amorosa, desenvolvimento pessoal e espiritual,
solidariedade e capacitação para a vida e, em especial, serem células do Reino de
Deus para a defesa e promoção de vida digna e justa.
3. Ética, Espiritualidade e Cidadania
A sociedade contemporânea tem desenvolvido um novo padrão de
comportamento e valores éticos, centrado no individualismo, no lucro fácil, na
vantagem pessoal e na privatização dos bens públicos. Uma cultura de corrupção e
falta de solidariedade tem crescido e se desenvolvido em nosso país, afetando não
só o desenvolvimento econômico da nação, mas principalmente o crescimento das
pessoas na direção do Reino de Deus e seus valores de justiça, paz e compaixão. As
igrejas, movimentos e organizações cristãs precisam, conseqüentemente,
desenvolver uma cultura e ação proféticas, primeiramente através de seu
testemunho de vida e, então, através do exercício da cidadania moldado pelos
princípios do governo justo de Deus e sua vontade para as nações. A meta
fundamental desta Linha de Pesquisa é qualificar lideranças cristãs que dêem
testemunho pessoal e sejam agentes de formação da população para o exercício
consciente e transformador da cidadania democrática.
Estrutura de Funcionamento do Curso
1. Estudo presencial: 05 encontros com 40 h/a duração cada, centrados ao redor
dos seguintes temas:
1.1. Discernimento pessoal e intelectual, visando a revisão de vida e projeto
ministerial, bem como a capacitação para o estudo qualificado e inovador no
programa de Doutorado em Ministério;
1.2. Discernimento da revelação divina testemunhada nas Escrituras,
mediante o desenvolvimento de hábitos, teoria e método de leitura da Bíblia que
capacite para ouvir, de forma fiel e inovadora, a Palavra de Deus nela presente;
1.3. Discernimento da realidade contemporânea, mediante a leitura crítica e
espiritual dos sinais dos tempos, capacitando para a percepção dos desafios e
oportunidades missionais do tempo atual;
1.4. Discernimento da vocação e missão pessoal e eclesial, mediante a
elaboração de uma teologia cristã capaz de responder aos desafios do tempo
presente e de propor rumos para a transformação humana à luz dos valores do
Reino de Deus.
2. Estudo e pesquisa online: 04 módulos de 10h/a de duração cada que farão, cada
um, a partir de textos desafiadores e de comunidade virtual de aprendizado, o
vínculo entre o estudo presencial e os conhecimentos, desafios e modos de ação
específicos de cada ênfase, de modo contextualizado e inovador, aproveitando os
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recursos tecno-informáticos.
3. Elaboração de Trabalho de Conclusão: orientação online e 01 encontro
presencial semestral (16 horas de duração), a partir dos quais cada estudante
desenvolverá de forma pessoal e inovadora seu próprio projeto pessoal e
comunitário de ação ministerial e missionária, em uma das formas de apresentação
aceitas pelo programa (dissertação acadêmica, projeto de ação, material didático).

Componentes Curriculares
1. Estudo Presencial
Encontro I - Discernimento Pessoal e Metodologia da Pesquisa e Ação
Encontro II - Novos Rumos e Desafios do Ministério Cristão Contemporâneo
Encontro III - O Brasil Contemporâneo: Sinais dos Tempos
Encontro IV - Renovação Espiritual e Novos Modelos de Espiritualidade
Encontro V - Teologia Pública e Ética
2. Módulos Online
2.1. Linha de Pesquisa – Ministérios com Juventude
Psicologia da Adolescência e Juventude
Evangelização e Juventude
Ação Social e Juventude
Liderança e Juventude
2.2. Linha de Pesquisa – Família e Transformação Eclesial e Social
Família na Realidade Brasileira
Convívio Familiar, Solução de Conflitos
Família e Educação de Filhos
Finanças da Família
2.3. Linha de Pesquisa – Ética, Espiritualidade e Cidadania
Ética Profissional e Espiritualidade
Ética Ecológica
Bioética
Ética, Espiritualidade e Violência
Duração do Curso:
05 (cinco) semestres, com prorrogação máxima de um semestre para entrega final
do TCC.
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Processo de avaliação:
O processo de avaliação constará de três meios principais. O primeiro será
desenvolvido durante o estudo presencial, pelos professores e professoras, com
base na elaboração de atividades de aprendizado ao longo de cada componente
curricular. O segundo, no ambiente online, constará da produção de textos pelos
estudantes e da participação na comunidade virtual de aprendizagem, nos
encontros síncronos e assíncronos. O terceiro será a elaboração de trabalho de
conclusão, com o apoio de orientador/a individual de cada aluno/a, expresso
mediante uma dissertação acadêmica, um projeto de ação e/ou um material
didático (com número máximo de 80 páginas), seguindo etapas previamente
definidas no ambiente virtual de aprendizagem da FTML.
Vagas:
O número de vagas será limitado, visando a excelência didático-pedagógica:
no mínimo 10 e no máximo 15 estudantes por Linha de Pesquisa.

Investimento
O investimento para a consecução do Doutorado em Ministério é de
R$9.000,00 (Nove mil reais), que poderá ser realizado em 30 parcelas de R$ 300,00
(trezentos reais) – com reajuste anual conforme os índices aplicados aos cursos
superiores. Outras modalidades de pagamento podem ser negociadas com a
administração da FTML.

PRÉ-REQUISITOS
1) Fazer entrevista com o Coordenador Acadêmico do curso.
2) Ser membro de uma igreja local por pelo menos 02 (dois) anos e apresentar um
testemunho (escrito) claro de sua conversão a Cristo e seu chamado ministerial.
3) Preencher corretamente e enviar o formulário de pré-inscrição on-line :
http://www.ftml.com.br/noticias.asp?id=22&nivel=2&cat=3&subcat=20
4) Apresentar:
a) Cópia autenticada do diploma e histórico escolar do curso de graduação
em Teologia, fornecido por instituição de ensino com reconhecida relevância
acadêmico-teológica, ou de outro curso superior.
b) Duas cartas de recomendação, uma de um pastor e outra de um amigo
cristão.
c) Duas (02) fotos 3x4 recentes.
d) Cópia autenticada do documento de identidade.
e) Cópia autenticada do CPF próprio.
35

MANUAL DO ALUNO

f) Cópia do título de eleitor e comprovante ou justificativa referente à
última eleição.
5) Apresentar uma carta relatando por que deseja fazer o curso de doutorado.
IV - CURSOS LIVRES
1- Curso de Aconselhamento Bíblico (Modular)
Este curso visa treinar os filhos de Deus na compreensão da natureza dos
problemas considerados emocionais: depressão, ira, ansiedade, medo, problemas
de relacionamento, vícios, traumas, pensamentos obsessivos, etc. a partir de uma
perspectiva Cristocêntrica, buscando soluções realmente bíblicas e práticas.
O curso é oferecido em 04 módulos temáticos num total de 10 semanas, às terças-feiras,
das 19h15 às 22h, contando 30 horas de aulas teóricas e práticas (+ 6 horas de leituras).

PÚBLICO-ALVO:
Pastores, líderes de células e departamentos, obreiros leigos, professores, enfim, irmãos
que buscam maturidade espiritual e ferramentas úteis para cumprir melhor o mandato de
restaurar vidas.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
Módulo I - Depressão e ansiedade
● Compreendendo o depressivo. Nomenclaturas, estatísticas e manifestações
físicas.
● Teorias sobre a Depressão.
● O que é útil e o que é prejudicial no diagnóstico e no tratamento depressivo?
O problema do suicídio e dos anti-depressivos.
● Descrições bíblicas e manifestações do coração: discernindo os frutos e as
raízes.
● As dificuldades de se entrar no mundo dos Deprimidos. Como dar esperanças.
● Explorando terreno pantanoso: recolhendo dados e compreendendo o quadro
geral.
● O que há de físico e de espiritual nas manifestações de ansiedade e medo.
● Exercitando uma nova postura mental: uma batalha espiritual diária.
● Os oitos elementos de Aconselhamento Bíblico.
Módulo II - Cura das feridas emocionais e auto-imagem
● O problema das técnicas e das crenças sobre o passado.
● Conhecendo as manifestações de traumas, pânicos e stress.
● Onde está Deus no sofrimento e como Ele cura.
● A dinâmica de perdoar e ser perdoado e o processo de luto e da luta.
● A construção da imagem de si mesmo, do mundo e de Deus.
● Conflitos internos e externos resultantes do engano.
● A reconstrução mental por meio das verdades bíblicas.
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● O conceito de auto-estima avaliado biblicamente.
● A questão do conflito e do confronto.
Módulo III - Conflitos interpessoais e problemas com limites
● Como os relacionamentos se deterioram e os tipos problemáticos.
● O problema da ira e frustração no relacionamento.
● A comunicação e as suas vicissitudes.
● Definindo as responsabilidades e o assumir dos papéis.
● Ingredientes para relacionamentos saudáveis.
● Administração de tempo e de recursos pessoais.
● Aceitação e correção; o problema dos limites.
● Refazendo as pontes: a restauração da confiança.
● O amor na prática: equilíbrio entre a lei e a graça.
Módulo IV - Resgatando o mandato bíblico na dinâmica familiar
● As bagagens e expectativas que trazemos para o casamento.
● Os papéis bíblicos e os papéis sociais dos cônjuges.
● A administração financeira e a mordomia dos recursos.
● Cuidados necessários na preparação para maternidade e paternidade.
● Educação de bebês, pais e adjacentes.
● Como desenvolver a consciência moral e caráter de seu filho.
● Princípios de obediência e elementos de disciplina.
● Preparando-se para a adolescência/como cultivar uma sexualidade sadia.
● Ajudando a cada membro da família a achar os caminhos da vida.
● Passos para restaurar sua família.
Coordenadora do Curso:
Lili Yoshimoto - Mestrado em Aconselhamento Bíblico SBPV. Mestre em Divindade Seminário Teológico Servo de Cristo, Psicóloga pela USP e Prof.ª na área de
Aconselhamento Bíblico da FTML. Esposa e mãe de três filhos.
2- Curso de Evangelização
O curso oferece treinamentos básicos para capacitação no trabalho de
evangelização, abordando as suas várias formas de sua realização.
Curso de Evangelismo tem a duração de 08 (oito) semanas com um encontro
semanal de 2 ( duas) horas.
PUBLICO ALVO:
Lideres e demais pessoas envolvidas no serviço de evangelização da igreja local.
*Formulário de matrícula está disponível no site da FTML no endereço:
http://www.ftml.com.br/noticias.asp?cat=8&subcat=22
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3- Ensino de Jovens e Adultos na EBD
Este curso oferece treinamento para capacitação teórica e prática de professores
para o ensino bíblico na Escola Bíblica Dominical, nas classes de jovens e adultos.
Curso de Ensino de Jovens e Adultos na EBD tem a duração de 08 (oito) semanas
com um encontro semanal de 2 ( duas) horas.
PÚBLICO ALVO:
Pessoas vocacionadas e envolvidas com a área de ensino na Igreja local.
*Formulário de matrícula está disponível no site da FTML no endereço:
http://www.ftml.com.br/noticias.asp?cat=8&subcat=22
V - DISCIPLINAS CONFESSIONAIS
Este curso foi desenvolvido para auxiliar os Concílios na formação dos lideres e
candidatos ao ministério, sobre os principais fundamentos históricos, teológicos e
administrativos da Igreja Metodista Livre.
Este curso tem duração mínima de 01 semestre letivo.
O curso é composto das seguintes disciplinas:
- Teologia Wesleyana.
- História da Igreja Metodista Livre.
- Estudo do Livro de Disciplina da Igreja Metodista Livre.
PÚBLICO ALVO:
Candidatos ao Ministério Pastoral na Igreja Metodista Livre, lideranças em geral, e
demais pessoas interessadas.
INVESTIMENTO:
R$ 180,00 parcelado em 2x (matrícula: R$ 90,00 + 01 parcela de R$ 90,00).
O pagamento deve ser feito apenas, por meio de boleto bancário até o dia 10 de
cada mês.
*Formulário de matrícula está disponível no site da FTML no endereço:
http://www.ftml.com.br/noticias.asp?cat=8&subcat=23

VI - CURSO DE INTEGRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS PARA RECONHECIMENTO DE
DIPLOMA DE CURSO LIVRE DE TEOLOGIA.
A FTML em convênio com a EST- Escola Superior de Teologia de São Leopoldo,
oferece curso para reconhecimento de diploma em teologia, com duração de 02
semestres letivos, composto de 11 disciplinas, 42 créditos, na modalidade semipresencial com 01 encontro mensal.
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PROCESSO SELETIVO PARA INTEGRALIZAÇÃO DE CURSOS LIVRES DE TEOLOGIA
Em atendimento ao que faculta o parecer 0063/2004 do Ministério da Educação, a
Escola Superior de Teologia fará um processo seletivo específico para pessoas
egressas de cursos livres de teologia que queiram integralizar os créditos de acordo
com o parecer citado acima. As provas para esse processo seletivo serão realizadas
nas dependências da Faculdade de Teologia Metodista Livre.
VII – CURSOS POR EaD – Ensino a Distancia.
Educação à Distância é uma nova modalidade de ensino não presencial ou semipresencial realizada por meio de mídia impressa (apostilas, livros, cartas) ou
eletrônica (vídeo, cds, e-mail, chat, Messenger). O aluno tem a flexibilidade para
estudar conforme a disponibilidade de horário, montar grupos de estudo em casa ou
núcleos de estudo na igreja.
BENEFÍCIOS DO ESTUDO A DISTÂNCIA:
 Flexibilidade no horário de estudo.
 Possibilidade de estudar em casa ou próximo.
 Facilita o acesso dos interessados a curso livros, de graduação ou mestrado.
 Permite que o aluno estude em seu próprio ritmo de aprendizagem.
 Elimina barreiras geográficas.
COMO ESTUDAR À DISTÂNCIA:
Como o aluno desfruta de certa autonomia para determinar os dias e horários em
que estará estudando é importante saber utilizar bem os horários e se organizar
para dedicar-se a atividades como leituras obrigatórias, redações, leitura das
apostilas, avaliações e participações em discussões em fóruns de discussão, chats
ou outro meio estabelecido pelo professor orientador. Isto pode ocorrer de quatro
formas:
1- Individualmente.
2- Grupo de estudo.
3- Núcleos de estudo na igreja (extensão presencial).
4- Totalmente à distância.
Recomendamos a formação de grupos de estudo na igreja ou nos lares.
MATRICULA:
Para que a matrícula seja efetivada o aluno deverá seguir os seguintes passos:
Preencher e enviar os seguintes formulários que estão disponíveis no site da FTML
em http://www.ftml.com.br/noticias.asp?cat=8
- Formulário Detalhado de Matrícula do aluno (preenchido pelo aluno)
- Formulário Carta Modelo de Apresentação - Membro da Igreja (preenchido pelo
aluno)
- Formulário Carta Modelo de Apresentação – Pastor (preenchido pelo pastor)
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- Formulário Grupo/Núcleo de estudo (preenchido pelo responsável do
Grupo/Núcleo)
Efetuar o pagamento através de depósito bancário identificado.
Banco: 341 - BANCO ITAÚ
Agência: 0368
Conta: 36425-3
ASSOCIAÇÃO DE ENSINO METODISTA LIVRE - CNPJ: 62.386.891.0001/-13
Na identificação do depósito/transferência para permitir a identificação correta do
depósito deve-se informar o número do RG.
Enviar o comprovante de pagamento por fax ou e-mail (secretaria@ftml.com.br )para
a FTML.
Para permitir a identificação correta do depósito deve-se informar no fax e/ou email:
- Número do RG
- Igreja a que pertence
- Nome completo
Enviar a documentação para a FTML pelo correio.
Para antecipar a matrícula, pode-se enviar a documentação por e-mail. As imagens
devem estar no formato JPEG.
- Formulário Detalhado de Matrícula do aluno (preenchido pelo aluno)
- Formulário Carta Modelo de Apresentação - Membro da Igreja (preenchido pelo
aluno)
- Formulário Carta Modelo de Apresentação – Pastor (preenchido pelo pastor)
- Formulário Grupo/Núcleo de estudo (preenchido pelo responsável do
Grupo/Núcleo)
- Cópias simples de RG, CPF
- Cópia simples do Certificado de conclusão de curso superior (para
Complementação Teológica)
- Cópia simples de comprovante de endereço (água, luz, telefone fixo)
AVALIAÇÕES:
Após a matrícula o aluno poderá receber em casa ou na igreja a avaliação
juntamente com o material didático ou posteriormente por carta ou e-mail. Ao
término dos estudos o aluno deverá enviar a avaliação para a FTML através de
carta, fax, e-mail ou pessoalmente.
Ao ser aprovado nesta primeira avaliação o aluno estará apto para fazer uma
segunda avaliação nas dependências da FTML ou no Núcleo de Estudo na igreja. A
avaliação realizada no Núcleo de Estudo terá supervisão do professor responsável.
PRAZO DE CONCLUSÃO:
Este é outro benefício da EaD pois o aluno pode prosseguir com os estudos
conforme disponibilidade de horários pessoal ou do grupo/núcleo de estudo.
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A FTML oferece dois cursos de graduação e dois cursos livres, e o curso de
disciplinas confessionais, neste sistema:
1- Graduação*:
a)- Curso Superior em Teologia, que segue o mesmo padrão e conteúdo do curso
presencial de Bacharel em Teologia.
A duração do Curso Superior de Teologia é de 08 (oito) semestres, 52 (cinqüenta e
duas disciplinas), carga de 2800 h/aula, e 160 créditos. Exige estágio
supervisionado nos dois últimos semestres do curso e TCC (Trabalho de Conclusão
do Curso).
2- Curso Livre*:
a)- Evangelização.
b)- Ensino de Jovens e Adultos na EBD.
3- Curso de Disciplinas Confessionais*:
- Teologia de Wesley
- História da Igreja Metodista Livre
- Livro de Disciplina da Igreja Metodista Livre
OBS.: *Estes cursos já foram explanados nos itens anteriores deste manual.
ENDEREÇOS ÚTEIS:
Comunidade FTML: http://ftmlbr.ning.com
Nosso site: WWW.ftml.com.br
Secretaria: secretaria@ftml.com.br
Tesouraria: tesouraria@ftml.com.br
Twitter: http://twitter.com/ftmlbr
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