EaD

Curso de Doutorado em Ministério

Estrutura do curso de
Doutorado em Ministério
por EaD
O Doutorado em Ministério (D.Min.) representa o mais alto nível profissional na
prática ministerial. Sua filosofia de curso está fundamentada no aproveitamento
de conhecimentos obtidos no curso de Bacharel em teologia e sobre a experiência
adquirida no exercício do ministério. O curso oferecido pela Faculdade de
Teologia Metodista Livre se concentra em três eixos principais: formação espiritual,
liderança ministerial e estudos em temas contemporâneos. O curso permite
ao estudante crescer pessoalmente, espiritualmente e estar em contato com
reflexões contemporâneas que tocam diretamente sua atividade ministerial. Ajuda
a desenvolver habilidades e competências na prática do ministério e também
contribuir em nível acadêmico, para o campo da prática ministerial.

Proposta do Curso
O Programa de Doutorado em Ministério tem seu foco na formação espiritual e
liderança ministerial com um total de 44 créditos, divididos em teologia, ministério
e estudos de temas contemporâneos. A proposta é dar ao aluno subsídios para
desenvolver o seu ministério com habilidades e conhecimento adequado diante da
demanda colocada pelo mundo atual.

Requisitos para admissão
A admissão do aluno ao curso de Doutorado em Ministério segue três critérios
fundamentais:
(1) formação em teologia ou em outros cursos superiores;
(2) experiência prática em liderança ministerial;
(3) demonstração de aptidão acadêmica para estudos avançados e pesquisas em
nível de doutorado.
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Para o requerimento da matrícula é necessário atender os requisitos abaixo:
1. 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
2. Apresentar uma carta relatando por que deseja fazer o curso de doutorado.
3. Enviar entrevista para secretaria acadêmica, via e-mail secretaria@ftml.com.br.
4. Encaminhar para secretaria acadêmica a documentação digitalizada:
a) 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) Foto 3x4 recente.
c) Documento de identidade.
d) CPF.
e) Título de eleitor e comprovante ou justificativa referente à última eleição.
f ) Comprovante de residência atualizado.
5. Apresentar Pré projeto de pesquisa, conforme roteiro abaixo:

Roteiro para pré projeto de pesquisa
Folha de rosto (página 01 - separada das demais)
Nível: Doutorado
Nome do candidato:
Título do projeto:
Resumo:
Palavras chaves:

Miolo do projeto (a partir da página 02)
Nome do candidato
Título do projeto
Enunciado do problema (início da página 02): Qual será o problema tratado pelo
projeto e qual sua importância? Qual será a contribuição para a área se bem
sucedido? Cite trabalhos relevantes na área, conforme necessário.
Introdução/Justificativa
Objetivos
Referenciais teóricos
Metodologia e técnica de pesquisa
Resultados esperados
Plano de trabalho e cronograma
Referências bibliográficas: Listar apenas as referências bibliográficas citadas no projeto.
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Resultados esperados
O programa de Doutorado em Ministério da Faculdade de Teologia Metodista
Livre, em Formação Espiritual e Liderança Ministerial, oferece uma grade que visa a
formação de líderes ministeriais que o mundo real exige atualmente. Seu principal
alvo é renovar e transformar líderes ministeriais, Igrejas e Comunidades em direção ao
modelo que Jesus estabeleceu.
Os alvos do Programa de Doutorado em Ministério focam na capacitação específica
para a formação espiritual e para a liderança. Para isso, se enfatiza a pesquisa no
sentido de criar espaço para o envolvimento da teoria e da prática na formação do
aluno. Para alcançar estes alvos o programa focaliza os seguintes resultados:
Formação Espiritual Pessoal: O estudante aprenderá sobre a teoria e prática da
formação espiritual pessoal, desenvolverá hábitos para o crescimento espiritual
continuado, desenvolverá uma teologia da formação espiritual e aplicará isso em sua
própria vida.
Liderança Ministerial: O estudante ganhará conhecimento sobre o desenvolvimento
da liderança, sobre estilos de liderança pessoal, arte da liderança espiritual e como
aplicar este conhecimento em sua prática de ministério.
Impacto na Comunidade: O aluno estudará os movimentos históricos e
contemporâneos da Igreja e fará uma reflexão sobre os interesses contemporâneos
da prática ministerial. Também aprenderá como aplicar os conhecimentos obtidos em
sua Igreja local e dará sua contribuição para a Comunidade Cristã em geral.

Grade Geral do Curso
Primeiro Ano: Disciplinas estruturantes. (20 créditos)
Metodologia - Projeto e pesquisa
História da espiritualidade cristã
Teologia para a formação espiritual
Renovação da Igreja
Liderança espiritual
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Segundo Ano (20 créditos oferecidos)
Espiritualidade cívica
Espiritualidade cristã e as tecnologias modernas
Prática espiritual na Igreja
História e teologia da adoração
Deus, criação e ser humano

Terceiro Ano (16 créditos, mais o projeto)
Imersão urbana
Espiritualidade contemplativa
Estudos sobre interpretação bíblica
Temas contemporâneos na teologia.
Desenvolvimento do Projeto - tese (obrigatório)

Leituras prévias antes de cada módulo.
O estudante deverá fazer leitura de 1500 a 2000 páginas antes de cada módulo
e enviar uma resenha de cada leitura dentro do portal da EaD. A bibliografia para
escolha dos livros será enviada com antecedência para cada módulo, para que o
aluno tenha pelo menos 60 dias para sua execução.

Fóruns
Além das leituras, os alunos devem participar dos fóruns disposto no ambiente da
disciplina (quando o curso for por EaD), devidamente oferecidos para a troca de
experiências entre alunos e professores.

Projeto de Tese
Todo aluno deverá apresentar um texto de no mínimo 20 páginas, aplicado a uma
situação ministerial, seguindo o modelo informado pela Secretaria, que servirá
de base para o texto final da tese que dever ter no mínimo 100 e no máximo 150
páginas.
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Nota: Tanto a leitura prévia quanto a participação nos fóruns, serão utilizados para a
composição da nota final do módulo.

Limite de Tempo para conclusão do curso.
Serão oferecidos 16 créditos por ano (quatro módulos). Estudando nesse ritmo o
aluno terá condições de concluir o seu curso em até 03 anos. Contudo, se escolher
outro ritmo, deve observar que o prazo máximo estabelecido para conclusão será
de 07 anos. Deve lembrar que a extensão do prazo só será aceito pela Faculdade, se
devidamente comunicado por escrito de acordo com as regras da Secretaria e se o
prazo de cada interrupção (trancamento de matrícula) não exceder a 02 anos e que
sempre haverá a cobrança de taxas para cada renovação de matrícula.
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