SEMINÁRIO TEOLOGICO BOAS NOVAS MUNDO
Edital de Matrícula Nº 001/014 – 1º de Março de 2014
Curso Básico Em Teologia

MODALIDADE EAD – EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

O Diretor Geral do STBN - SEMINÁRIO TEOLOGICO BOAS NOVAS , no uso de
suas atribuições definidas no Estatuto da entidade mantenedora, Ministério Boas
Novas Mundo, torna publico o presente Edital de Matrícula para o Curso Básico
Em Teologia,na modalidade EAD – EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA a fim de instruir a
todos os interessados quanto as normas e condições relativas à efetivação das
matrículas.
Para informações adicionais, os alunos deverão observar atentamente todas as
informações contidas no site. Caso ainda persista alguma dúvida entrar em contato
telefônico nos horários de atendimento ou através de formulário de contato
disponibilizado do site.

·
APRESENTAÇÃO
O Curso básico em Teologia EaD é uma modalidade de aplicação 100% online,pela
internet, não contemplando momentos presenciais.
Esta modalidade preenche as exigências acadêmicas do programa de Educação
Teológica a Distância, ficando o seu reconhecimento a critério dos órgãos
competentes, no âmbito das respectivas denominações evangélicas.

·
MATRÍCULA:
Os

interessados

deverão

realizar

a

matrícula

on-line

no

site

WWW.boasnovasmundo.org, único e exclusivo meio através do qual poderá ser
efetivada a matrícula, a partir de 01 de Março 2014.

·
GRADE CURRICULAR
O Curso Básico de Teologia constitui-se das disciplinas constante da seguinte Grade
Curricular:

M1

Introdução à Bíblia

M2 Introdução à Teologia
Missões
M3
Missões Urbanas
M4
Evangelismo
M5
Geografia Bíblica
M6
M7 Arqueologia Bíblica
M8
M9

Educação Religiosa I

História de Israel
M10 Panorama Bíblico do VT I

M11 Panorama Bíblico do VT II
M12 Panorama Bíblico do NT I
M13 Panorama Bíblico do NT II
M14 Religiões Mundiais
M15

Seitas e Heresias

M16
M17
M18
M19

Português I

Homilética I
Culto Cristão
Eclesiologia
M20 Administração Eclesiatica

·
AVALIAÇÃO
Ao término do estudo de cada lição que compõem o módulo/disciplina de estudo será
realizada uma prova de conhecimentos da lição, com peso de nota.
Para cada prova de Avaliação o aluno poderá responder somente com uma única tentativa,
através da plataforma, sem consulta.
A avaliação de cada módulo/disciplina vale 10.0 (dez) pontos, quando respondida
corretamente. A nota mínima de aprovação por matéria é 7.0 (sete), corrigidas
automaticamente pela plataforma.
·
ACESSO AO CONTEÚDO DAS DISCIPLINAS:
O aluno terá acesso ao site do Ministério Boas Novas Mundo onde encontra-se
hospedado o STBN - Seminário Teologico Boas Novas, o qual colocará a disposição
dos

aceitos

como

desenvolvimento

do

matriculados
curso

,

todo
Video

material
aulas,

didático
acesso

a

necessário
Biblioteca

para

o

Virtual,

acompanhamento através de painel, individual, de mensagens entre aluno e
tutoria, chat durante dias e horário comercial para esclarecer dúvidas junto a
secretaria do Seminário e consultas agendadas com o professor para eventuais
orientações.

·
REQUISITOS MÍNIMOS DA PLATAFORMA
Para que o aluno possa utilizar corretamente a plataforma de estudo e extraia dela
todo o conteúdo do curso, sem prejudicar o seu desenvolvimento acadêmico, se faz
necessário o uso de um computador com acesso à internet, com no mínimo 1 Mb
(megabit) de velocidade (assistir as vídeo-aulas), além disso seu navegador deverá
ser capaz de executar arquivos de textos do tipo PDF (formato da Adobe de
Documentos Portáveis), e arquivos de vídeo do tipo FLV (Adobe Flash Player).

·
PRAZOS
De duração de cada disciplina apresentada em módulo será de no mínimo 30
(trinta) dias a contar do primeiro acesso através de login e senha proprios e no
máximo 60 (sessenta) dias para conclusão de cada módulo de estudo.
As provas de avaliação de conhecimentos com peso de notas distribuidas entre as
lições (video aulas) de cada módulo/disciplina, será liberada no prazo de 48
(quarenta e oito) horas a contar da realização da última avaliação feita e aceita
pelo sistema.
Para trancamento de matricula o prazo é de 30 (trinta) dias após o inicio de estudo
da disciplina/módulo.
Para retorno ao curso é de qualquer 30 (trinta) dias após o trancamento da mesma
, sem avaliação da coordenação pedagógica. Sendo o prazo de retorno ao curso
superior a 30 (trinta) dias se fará necessário aplicação de prova, online, por parte
da coordenação para avaliação e retorno aos estudos.
Ambas as possibilidades de retorno aos estudos estarão sujeitas a taxas de
reabertura de matricula sendo reconhecido tal ato de rematrícula.

·
DESISTÊNCIA DO CURSO
O aluno será considerado Desistente, quando o mesmo informar a Secretaria do
STBN ou se permanecer mais de 90 (noventa) dias sem nenhum contato ou acesso
à plataforma.
Desta forma o seu acesso à plataforma será cancelado e as matérias cursadas
serão suspensas, ficando a critério da Coordenação pedagógica a sua validação ou
não em um possível retorno ao curso.

·
VALOR DO INVESTIMENTO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O aluno pagará o investimento no Curso referente à cada matéria.
Os pagamentos serão efetuados de acordo com as informações contidas no e-mail
de solicitação de matéria, enviado ao aluno antes de iniciar cada matéria.
O investimento relativo ao Curso Básico Em teologia é de R$ 150,00 (cento e
cinquenta reais) mensalmente ou por módulo/disciplina.

·
PAGAMENTO:
As condições e os meios de pagamento são aqueles indicados na opção
PAGAMENTO, onde os alunos deverão optar por uma das modalidades.

·
DESBLOQUEIO e BLOQUEIO DE ACESSO:
Ao aluno será desbloqueado o acesso a área restrita ao aluno depois de efetivada a
matricula com a identificação do primeiro pagamento. O bloqueio se dará caso haja
o descumprimento de alguma das condições estabelecidas neste Edital de Matricula
e/ou no Contrato de Prestação de Serviços Educacionais.

·
PRÉ-REQUISITOS
O Curso Básico Em Teologia não exige comprovação de escolaridade.

·
RESOLUÇÕES IMPORTANTES:
O aluno deverá ler cuidadosamente este Edital de Matricula e o Contrato de
Prestação de Serviços Educacionais disponibilizados no site e assim realizar a sua
matrícula com toda segurança.

·
DIPOSIÇÕES FINAIS
Os casos omissos serão resolvidos pela Direção Geral do STBN.
As

dúvidas

poderão

ser

tiradas

junto

à

administração

do CONTATO do site ou telefone.

Pr. Ruimar Siqueira Lopes
Diretor Geral

do

STBN,

através

