Doutorado em
Ministério

Doutorado em
Ministério – DMin.
Duração do curso: 30 meses
Apresentação
O Doutorado em Ministério (DMin) é um curso voltado para o desenvolvimento
de competências e habilidades para o exercício dos diferentes ministérios cristãos.
Seguindo a tradição wesleyana, o DMin oferecido pela Faculdade Metodista Livre
pauta por unir forte ênfase nas Escrituras (Bíblia), na vida de Piedade (Experiência), no
legado cristão (Tradição) e no alto padrão de excelência acadêmica (Razão).
Importante ressaltar que 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.
A cada novo módulo, os interessados poderão efetuar matrícula.

Linhas de pesquisas
Além de uma formação generalista, as linhas de pesquisas visam desenvolver
habilidades de interesses específicos dos estudantes, o(a)s qual(is) obrigatoriamente,
deverá(ão) fazer ao menos duas Disciplinas da sua área de concentração.

1. Educação Teológica
“Pesquisar e Ensinar não são trabalhos para gente preguiçosa”. Exige dedicação,
humildade, atualização contínua e compromisso com a formação da nova geração
de cristãos que levarão avante o “depósito da fé” (1º Timóteo 6.20), que inclui tanto o
conteúdo das Sagradas Escrituras quanto a rica Tradição cristã. Aquele(a)s que estão
empenhado(a)s em dedicar-se ao ensino e/ou a administração de instituições de
Educação Teológica sentir-se-ão contemplados com a disponibilização dessa linha de
pesquisa.
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2. Juventude, Espiritualidade e Cidadania
Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU) a população mundial atual é de
7 bilhões de pessoas. Destes, segundo estimativa, cerca de 1 bilhão são jovens com
menos de 15 anos de idade. No Brasil, mesmo com o envelhecimento gradual da
população, a juventude ainda continua sendo um desafio. Não somente por causa
das drogas e da violência que assola os jovens nas periferias das grandes cidades;
ou por causa dos 9,6 milhões de jovens entre 15 e 29 anos que “não estudam
nem trabalham”; mas também porque esses constituem um potencial que, se
empoderados, poderão ser agentes de transformação (eclesial e social). Essa linha de
pesquisa interessará especialmente líderes de jovens.

3. Liderança Corporativa
As instituições comerciais, industriais, públicas e religiosas, necessitam
desesperadamente de líderes que saibam trabalhar em equipe, sejam agregadores
de valores, motivem “suas tropas” de funcionários e voluntários e levem-nos a
alcançar os objetivos propostos. Muitas delas são lideradas pelo status quo, onde
indivíduos centralizadores e controladores, mesmo com boas intenções desmotivam
a nova geração de “trabalhadores e voluntários” da era do conhecimento, levando
as organizações a perderem “capital intelectual/espiritual” capazes de levar a missão
institucional de maneira relevante século 21 adentro. Líderes, administradores de
igrejas, Ong’s, presidentes denominacionais e pessoas em direção executiva sentir-seão desafiados com a proposta desta linha de pesquisa.

4. Desenvolvimento Comunitário e transformação social
Nesse início de século XXI, cresce o enfoque na melhoria da qualidade de vida, no
bem estar e no progresso sustentável e com isso a ênfase no desenvolvimento
comunitário. Essa linha de pesquisa objetiva fornecer instrumental teórico-prático às
àquele(a)s que trabalham diretamente com Projetos Sociais e Ongs, para que possam
exercer seu ministério de forma relevante.

Leituras Obrigatórias
Para cada Módulo além da carga horária presencial, é exigido dos estudantes
20 (vinte) horas de leituras previas e mais 20 (vinte) horas de leituras e trabalhos
complementares.
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Elaboração e Defesa de Tese
Para formatura, o(a) estudante deverá estar em dia com a parte acadêmico-financeira,
elaborar e defender uma tese na qual aborde um aspecto relevante do ministério
cristão vinculado à sua linha de pesquisa.

Investimento
Obter informações na Secretaria da Faculdade – fone: 5579-4629 a partir das 14h.

Calendário do Curso
Núcleo Comum
Módulo de Metodologia da Pesquisa - Prof. Dr. Maruilson Souza
Módulo de Espiritualidade para a Pós-modernidade – Prof. Dr. Dionísio Silva
Data: 06 a 10/04/2015

Módulo I
Disciplina: Teologia da Educação Teológica.
Prof. Dr. Clarence Bradbury (Canadá)
Data: 28/9 a 02/10/15 – Horário da manhã das 09 às 12h

Módulo II
Disciplina: Juventude, Bíblia e Transformação Social.
Prof. Dr. Ziel Machado
Data: 28/9 a 02/10/2015 – Horário: das 09 às 17h.

Módulo III
Disciplina: Ecologia, Missão Integral na Comunidade e Responsabilidade Social
Prof. Dr. Maruilson Souza
Data: 04 a 08 de abril de 2016 – Horário: das 09 às 17h.
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Módulo IV
Disciplina: Juventude e Políticas Públicas.
Prof. a confirmar.
Data: 07 a 11/11/2016 – Horário: das 09 às 17h.

Módulo V
Disciplina: Desenvolvimento Comunitário e a Cidade em Perspectivas
Multidisciplinares.
Prof. a confirmar.
Data: 03 a 07/04/2017 – Horário: das 09 às 17h.

Módulo Comum
Disciplinas:
- Metodologia da Pesquisa Cientifica
- Espiritualidade para a Pós-Modernidade.
Prof. a confirmar.
Data: 06 a 11/11/2017. Horário: das 09 às 17h.

Pré-requisitos
1) Fazer entrevista com o Coordenador Acadêmico do curso.
2) Apresentar uma carta relatando por que deseja fazer o curso de doutorado.
3) Preencher corretamente e enviar o formulário de pré-inscrição através do link:
http://ftml.com.br/noticias.asp?id=22&nivel=2&cat=3&subcat=20
4) Apresentar:
a) Cópia do diploma e histórico escolar do curso de graduação em Teologia,
fornecido por instituição de ensino com reconhecida relevância acadêmicoteológica, ou de outro curso superior.
b) Duas (02) fotos 3x4 recentes.
c) Cópia do documento de identidade.
d) Cópia do CPF próprio.
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