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1 Palavra do Diretor
“Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós,
e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria
e entendimento espiritual; Para que possais andar de maneira digna do Senhor,
agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, e crescendo no conhecimento de
Deus”. Colossenses 1:9-10

Nós temos grande satisfação em recebê-lo em nosso seminário, e sentimo-nos honrados
e privilegiados por termos sido escolhidos por Deus e por você para trabalhar na sua formação
ministerial e no seu crescimento espiritual.
Acreditamos que uma boa educação teológica é o instrumento de Deus para formação
de ministros do evangelho capazes de dar continuidade a sua obra com poder e autoridade.
Queremos ajudá-lo a se tornar um obreiro aprovado, cheio do Espírito Santo e do caráter de
Cristo.
A FABC tem como objetivo oferecer ensino teológico de alta qualidade, tendo
embasamento bíblico, conservador e contextualizado de acordo com as necessidades do nosso
tempo e da nossa cultura.
O nosso COMPROMISSO está enraizado em quatro pilares: FÉ, CONHECIMENTO,
CARÁTER e ESPIRITUALIDADE, tendo como principal OBJETIVO oferecer um curso
teológico que possa ajudar as pessoas de nobres ideais a realizar os sonhos de Deus nas suas
vidas. Queremos que a nossa instituição tenha um ambiente espiritual edificante, de comunhão
e crescimento mútuo, conquistado pela busca da excelência por parte de cada pessoa envolvida
no processo de aprendizagem.
A Nossa VISÃO é ser referência na formação de líderes evangélicos aplicada ao
avivamento e ao ministério integral da igreja, no poder do Espírito Santo.
E, por fim, temos como MISSÃO preparar vidas para o serviço do Reino de Deus nos
seus ministérios, através de uma teologia bíblica contextualizada e Cristocêntrica, aplicada à
espiritualidade e ao desenvolvimento do caráter.

Pr. Moisés Vieira Fernandes
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2 Visão, Missão e Valores
Nossa VISÃO – Ser referência na formação de líderes evangélicos aplicada ao
avivamento e ao ministério integral da igreja, no poder do Espírito Santo.
Nossa MISSÃO – Preparar vidas para o serviço do Reino de Deus, nos seus multi
ministérios, através de uma teologia bíblica contextualizada e cristocêntrica, aplicada à
espiritualidade e ao desenvolvimento do caráter.
Nossos VALORES – Respeito, Ética, Transparência, Altruísmo, Humildade e
Fidelidade.

Objetivamos oferecer um curso teológico que possa ajudar as pessoas de nobres ideais
a realizar os sonhos de Deus nas suas vidas. Queremos que a nossa escola tenha um ambiente
espiritual edificante, de comunhão e crescimento mútuo, conquistado pela busca da excelência
por parte de cada pessoa envolvida no processo de ensino/aprendizagem. Que esta convivência
seja agradável, prazerosa, de respeito e camaradagem cristã.

3 Diretoria


Diretor: Pr. Moises Vieira Fernandes, Brasileiro, casado. Bacharel em teologia
pela Faculdade Batista do Grande ABC (1991). Integralização pela
Universidade Metodista (2007). Pós graduado em liderança pastoral pela
FTSA. Pastor Batista Nacional (ORMIBAN) desde 1990. Pastor fundador e
presidente da Igreja Batista Renovo (1994). Atual Presidente da ORMIBAN/SP
(Ordem dos Ministros Batistas Nacionais do Estado de São Paulo)



Vice-diretor: Pr. Sandoval Ribeiro de Oliveira, casado. Bacharel em teologia
pela Faculdade Teológica Batista de São Paulo, Perdizes (1984). Integralização
Universidade Metodista (2007). Mestrado em Teologia com especialização em
Educação Cristã pelo Seminário Teológico Batista Nacional Enéas Tognini
(STBNET, 2001). Pastor Batista Nacional (ORMIBAN) desde 1988. Pastor
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fundador da Igreja Batista Brilho Celeste (1989 a 2005). Pastor presidente e
fundador da Igreja Batista Família Aliança (2012). Professor teológico no
STBNET (1989-2010). Diretor fundador da FABC (2007). Professor de outros
8 seminários da Grande São Paulo. É autor do Livro: Metodologia Científica:
O Desafio da Atualização; SP: Edições Enéas Tognini, 2001.


Diretor Administrativo: Pr. Durvanir Costa, casado. Bacharel em Teologia
pelo Instituto Bíblico do Brasil (1984). Pastor ordenado (ORMIBAN). Pastor
filiado à ORMIBAN e Professor de Teologia. Pastor presidente da Primeira
Igreja Batista Nacional em Mauá;



Diretor Pedagógico: Pr. Rinaldo Carlos do Nascimento, casado. Médio em
Teologia pelo Instituto Bíblico Betel, 1994. Bacharel em Teologia pela ESTE
(Escola Superior de Teologia Evangélica, 1997). Teologia Contemporânea pelo
ICEC – (2008). Licenciado em Filosofia pela UNIMES (2006). Pós Graduado
pela FGV – MBA Executivo em Gestão de Negócios (2013). Pastor Batista
Nacional filiado à ORMIBAN desde 1999. Pastor fundador e presidente da
Segunda Igreja Batista Nacional em Diadema (2001). Professor de Teologia
desde 2006 nos seminários SEAD, E.T. Pedro Fidélis, Porta da Vida e C-Teol.



Deão e Secretário: André Luis Carvalho Pereira. Casado. Membro da igreja
Batista do Calvário. Pastor filiado a ORMIBAN e Formação Teológica pelo
STBNET (2004). Bacharelado em Ciências Jurídicas (UNIBAN).
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4 Cursos
4.1 Teologia Ministerial - Pleno
O Curso de Teologia Ministerial – Pleno é um curso livre, de nível superior, que oferece
um ensino de alta qualidade, com todas as exigências para o exercício do trabalho pastoral e
outros ministérios eclesiásticos.
O Curso totaliza 104 créditos, correspondentes a 1664 horas/aulas, distribuídos em 52
matérias, sendo 4 delas estágio supervisionado na sua igreja, podendo ser completado em 6
semestres regulares. As aulas se realizarão no período matutino e/ou noturno.
Os egressos do Curso estarão aptos a candidatar-se ao ministério pastoral na Convenção
Batista Nacional (CBN), em todo o território nacional, ou exercer atividades congêneres
(educacionais, capelania, ministério de louvor, etc.) em todo o âmbito do trabalho eclesiástico.
Os certificados têm registros na Câmara Teológica da CBN-SP.

4.2 Teologia Ministerial – Médio
O Curso de Teologia Ministerial – Médio é um sub pleno ou equivalente ao nível Médio
em Teologia. Totaliza 64 créditos, correspondentes a 1024 horas/aulas distribuídos em 32
matérias, podendo ser completado em 4 semestres regulares, pelos alunos do período matutino
e/ou noturno. Bacharel em Teologia pelo Instituto Bíblico do Brasil (1984). Também os
certificados têm registros na Câmara Teológica da CBN-SP.
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5 Currículos dos Cursos
5.1 Matérias – Curso Teologia Ministerial - Médio
Matérias Comuns ao MÉDIO e PLENO
1
2
3
4
5
6
7
8

1º Módulo
Introdução ao Antigo Testamento
Deus - Trindade - Teologia Sistemática 1
Análise Bíblica - Pentateuco
Psicologia Aplicada
Hermenêutica
Geografia Bíblica 1
Culto e Adoração
Metodologia Científica

2º Módulo
Introdução ao Novo Testamento
Cristologia - Teologia Sistemática 2
Paracletologia - Teologia Sistemática 3
Evangelismo
Homilética
Geografia Bíblica 2
História de Israel
História dos Batistas Nacionais

1
2
3
4
5
6
7
8
9

3º Módulo
História Eclesiástica 1
Soteriologia - Teologia Sistemática 6
Análise Bíblica NT - Romanos
Aconselhamento Pastoral 1
Didática da Educação Cristã
História do Movimento Pentecostal
Missão Integral / Missões Urbanas
Ética Cristã
ESTÁGIO

4º Módulo
História Eclesiástica 2
Eclesiologia - Teologia Sistemática 5
Escatologia - Teologia Sistemática 7
Liderança Cristã 1
Estrutura da Educação Cristã
Heresiologia
Administração Eclesiástica
Missiologia
ESTÁGIO

5.2 Matérias – Curso Teologia Ministerial – Pleno
Matérias Exclusivas do PLENO
1
2
3
4
5
6
7
8
9

5º Módulo
Teologia Bíblica do NT
Antropologia - Teologia Sistemática 4
Capelania
Crescimento de Igreja
Cura Interior
Arqueologia
Introdução ao Hebraico Bíblico
Liderança Cristã 2
ESTÁGIO

6º Módulo
Teologia Bíblica do AT
Guerra Espiritual - Teologia Sistemática 8
Teologia Contemporânea/Apologética
Discipulado e Grupos Pequenos
Aconselhamento Pastoral 2
Comunicação e Marketing
Introdução ao Grego Bíblico
Epistolas Pastorais/Práticas Pastorais
ESTÁGIO

OBS: Sujeito a mudanças e aperfeiçoamentos
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6 Processo Seletivo Vocacional
A admissão em ambos os cursos exige que o candidato passe por um processo seletivo
vocacional, baseado em uma Análise Padrão de Perfil. O objetivo é direcionar o candidato e
leva-lo ao melhor aproveitamento possível tendo como base seu conhecimento prévio, suas
habilidades e suas atitudes.

7 Matrícula
Para efetuar a matrícula, os candidatos devem apresentar ainda os seguintes
documentos:
 Cópia do Histórico Escolar com certificado de Conclusão do Ensino Médio(para
ingresso no curso de Teologia Pleno)ou o certificado de Conclusão do Ensino
Fundamental (para ingresso no curso de Teologia Médio ou cursos avulsos);
 Cópia da Certidão de Nascimento ou da Certidão de Casamento;
 Cópia da carteira de identidade;
 Cópia do CPF;
 Cópia de comprovante de residência;
 Carta de apresentação do pastor ou da Igreja;
 Breve currículo pessoal, espiritual, acadêmico e profissional; como uma
autobiografia com testemunho de chamada ou de conversão;
 Formulário de matricula (fornecido pela Secretaria Acadêmica) preenchido e
assinado;
 Pagamento da 1ª. Mensalidade.

7.1 Trancamento de Matrícula
O estudante pode solicitar o trancamento de matrícula mediante requerimento dirigido
à Secretaria FABC. Para retornar aos estudos, o estudante deve encaminhar requerimento à
Secretaria e aguardar a homologação pelo Diretor Pedagógico. Ao reingressar, o estudante se
sujeita ao sistema curricular e às normas então vigentes.
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7.2 Desistência do Curso
Caracteriza-se como desistência do curso a suspensão dos estudos não comunicada por
escrito à Secretaria Acadêmica. Se a desistência for superior a um semestre letivo, o retorno
aos estudos acontece mediante requerimento dirigido à Secretaria FABC, a ser homologado
pelo Diretor Pedagógico. Nos casos de ausência superior a 3 semestres letivos caracteriza-se
como desistência definitiva do curso e cancelamento da matrícula.

7.3 Matrícula para Alunos Avulsos
Caracteriza-se como aluno avulso aquele que se matrícula em disciplina(s) isolada(s)
com fins culturais ou de atualização, sem visar à obtenção de formação ministerial ou de
certificação. A matrícula para matéria avulsa está aberta a qualquer pessoa que tenha concluído
o Ensino Fundamental, desde que haja vaga. Neste caso o aluno que concluir as exigências
receberá o certificado da matéria.

7.4 Matrículas por Transferência
A transferência é facultada a estudantes que procedem de cursos equivalentes, mantidos
por instituições congêneres no país ou no exterior. Ela dependerá de aprovação do Diretor
Pedagógico, mediante a avaliação do currículo cursado e dos respectivos conteúdos
programáticos. O ingresso por transferência será aceito apenas para alunos que concluíram até
50 % do curso na outra escola e poderão ingressar apenas no início de cada semestre letivo.

7.5 Rematrícula
É o ato da renovação da matrícula a cada semestre. Somente terá direito a rematrícula
o aluno em dia com todas as suas obrigações para com a instituição.
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8 Informações Acadêmicas
8.1 Aluno inadimplente
É aquele que, por qualquer razão, não consegue pagar pontualmente as suas
mensalidades escolares, ficando em dívida com a instituição.

8.2 Aluno Regular
É o aluno devidamente matriculado em curso regular oferecido pela instituição, em dia
com todos os seus deveres e obrigações. Ao final do curso tendo concluído, a contento, todas
as matérias curriculares e suas exigências, o aluno terá direito ao um certificado,
correspondente ao seu curso, emitido pela FABC, registrado na Câmara Teológica da CBNSP.

8.3 Aluno Avulso
É aquele que está inscrito em matérias avulsas. Terá direito a certificado de conclusão
da matéria.

8.4 Critérios de avaliação, aprovação, reprovação:
A média semestral será feita a partir de 2 a 4 notas, sendo 1 prova escrita mais 1 ou
mais notas de leitura, de trabalho escrito, de trabalho oral, ou de participação.


Leitura: poderá ser declaração, resumo ou resenha;



Trabalho escrito – monografia – pode ser individual ou em grupo;



Trabalho oral – seminários, debates, mesa redonda, etc. - pode ser individual ou
em grupo.

A média da instituição é 7,0 (uma casa decimal ou 2 algarismos significativos). A
aprovação ou reprovação do aluno é de inteira responsabilidade do professor, os
questionamentos levantados devem ser apresentados por meio de requerimento a secretaria e
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prevalecerá o veredicto final do professor, pois foi quem acompanhou o aluno em sala de aula
no decorrer do semestre, e também quem possui os critérios de avaliação da matéria em
questão.
O aluno pode ter até 25% faltas não justificadas legalmente no decorrer do semestre,
quem exceder a isso será reprovado por faltas. Qualquer exceção será avaliada, caso a caso,
mediante requerimento preenchido junto à secretaria.

8.5 Estágio Supervisionado
É parte integrante da matriz curricular do curso de Teologia Pleno 4 semestres de estágio (ou:
no decorrer de 4 semestres cumprir o estágio supervisionado de 32 h em cada semestre) que
deverá ser cumprido pelo aluno dentro do período letivo. (Formulário explicado adiante)

8.6 Bolsas
Havendo uma demanda social, com comprovada carência financeira, o diretor
administrativo estudará a possibilidade de conceder bolsa parcial, estudando caso por caso.
Quando ambos os cônjuges cursarem concomitantemente a instituição, o 2º. Cônjuge pagará
apenas 50% do custo. Situações emergenciais, desemprego, etc., também serão acolhidas.

8.7 Biblioteca
Colocamos à disposição dos nossos alunos, livros estrategicamente selecionados. A
biblioteca procurará, com suas aquisições (compra, doações, permutas), apoiar as atividades de
ensino e pesquisa desenvolvidas por professores e estudantes. Adquiriremos, a priori, a
literatura produzida, quando indispensável para o desenvolvimento das atividades acadêmicas.
Doações de livros e materiais didáticos relacionados ao conhecimento teológico serão muito
bem vindas.

8.8 Serviço Pastoral – Deão
O Serviço Pastoral está disponível na pessoa do nosso Deão, que prestará ajuda e
cuidado aos alunos. Em casos de crises e ajustamentos de convivência durante o longo período
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de estudo na FABC procure o nosso Deão, para aconselhamento individual ou em grupo, de tal
maneira que o cuidado e o amor de Deus possam ser experimentados de forma terapêutica.

8.9 Sugestões
O que é bom pode ficar melhor. Por isso declaramos que há um canal aberto para
sugestões e críticas. Se você está procurando melhorar, você é nosso parceiro. Escreva sua
sugestão e deixe na secretaria ou mande um e-mail para o diretor pr.moises@renovo.org.br

9 Normas e Regras Gerais
Atenção para as regras e normas mencionadas abaixo:
1. Qualquer solicitação feita à secretaria que demande uma análise mais demorada,
consulta aos professores ou apreciação da diretoria deve ser feita via formulário de
requisição disponível na própria secretaria;
2. Nenhum professor, nem mesmo a secretaria, estão autorizados a receber trabalhos
dos alunos via e-mail, os trabalhos solicitados devem ser entregues impressos e
apresentados em sala de aula, conforme a solicitação de cada professor, mesmo que
em atraso;
3. A secretaria não está autorizada a receber trabalhos solicitados pelos professores,
mesmo que impressos;
4. A secretaria não deve vender nenhum material didático, de nenhuma matéria, salvo
com expressa autorização da diretoria;
5. Todo aluno regular tem o direito de receber o conteúdo programático, entregue pelo
professor, na primeira semana de aula;
6. Em datas de avaliações uma lista de chamada será passada, confirmando a presença
do aluno com a sua assinatura, caso o aluno perca a avaliação, terá direito de realizála em segunda chamada com cobrança efetuada pela secretaria;
7. A última semana de cada semestre está reservada para entrega das médias finais,
cada aluno ao receber sua média também assinará uma lista, como tendo ciência de
sua situação junto à referida matéria;
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8. Semestralmente o aluno deverá entregar uma declaração de atividades realizadas
junto à igreja local em que congrega, comprovando no mínimo 30 horas de
atividades a título de estágio supervisionado. Seu pastor deverá assinar o
documento, o modelo desta declaração estará disponibilizado a todos os alunos na
secretaria;
9. A eliminação de matérias, com base em graduação ou curso equivalente feito
anteriormente, somente será possível com a apresentação do histórico escolar e
conteúdo programático das matérias anteriormente cursadas, ambos entregues no
máximo até o final do primeiro mês do semestre letivo. Deve-se respeitar também
o limite de 50% de matérias eliminadas;
10. Somente aceitaremos a solicitação para participação em matérias supervisionadas
(semi-presenciais) nas seguintes condições:
o O aluno deve possuir no mínimo 75% da grade presencial cursada, ou seja,
2 anos para Teologia Ministerial – Pleno e 1 (um) ano e meio para Teologia
Ministerial - Médio;
o O aluno estará no último ano para Pleno e no último semestre para o Médio,
e poderá solicitar as matérias supervisionadas com o objetivo de regularizar
sua situação para devida conclusão do curso;
o Alunos que ainda estão em curso poderão solicitar a participação em 2
(duas) matéria supervisionada por semestre, desde que devidamente
justificada a solicitação; Sem custo, desde que cumpra a agenda de
atividades solicitadas e provas aplicadas pelo professor;
o Alunos que já terminaram podem solicitar a participação em matérias
supervisionadas observando as mesmas regras e aguardar um parecer da
instituição, pois existe a necessidade de disponibilidade do professor;
o Para cada matéria supervisionada fora da grade ou para a qual o aluno não
poderá cumprir atividades solicitadas conforme agenda, existe um valor
pré-fixado pela instituição, que deverão ser pagas como matéria avulsa, no
decorrer de todo semestre.

11. Somente aceitaremos matrículas por transferência quando ainda existir um residual
de no mínimo 50% do curso a ser concluído.
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10 Parabéns!
Você já faz parte desta nova história que Deus preparou para o grande ABC. Você está
entrando para um time de gente séria e dedicada. A obra de Deus não é brincadeira.
Não deixe de frequentar a sala de oração e procure chegar, pelo menos, meia hora mais
cedo, para orar.
O que Deus espera de nós:


Da FABC:

a) Fidelidade: à Bíblia, ao Senhor Jesus Cristo, à orientação do Espírito Santo, à
verdadeira teologia.
b) Dedicação: Uma equipe de pessoas dedicadas que amam o que fazem e fazem
com amor.
c) Dependência – uma vida de oração, dependendo dos recursos de Deus para tocar
esta grande obra. Buscar os recursos em Deus para preparar aulas de alta qualidade
que glorifiquem o nome do Senhor.


Do Aluno:

a) Dedicação: como parceiros de Deus na formação do seu caráter e na formação
de sua bagagem de conhecimentos.
b) Perseverança: o inimigo tenta por barreiras para nos atrapalhar, mas os planos de
Deus são que estas barreiras produzam mais “músculos” em nós.
c) Compromisso com o Reino de Deus, compromisso com o chamado de Deus na
sua vida e com o Rei que morreu por você.
Se todos nós dermos o nosso melhor, teremos uma excelente educação teológica e
faremos a diferença nesta geração. Seremos instrumentos usados pelo Espírito Santo para
vermos um poderoso avivamento em nossa terra.

Boas aulas!
SEMINÁRIO BATISTA - FABC
Pr. Moises Vieira Fernandes
Diretor
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11 Anexos
Exemplos de formulários – FABC:

FORMULÁRIO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES – ESTÁGIO SUPERVISIONADO

DIÁRIO DE CLASSE

MÉDIAS FINAIS
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R. Dr. Gabriel Nicolau, 656 – Rudge Ramos – São Bernardo do Campo.
Fone: (11) - 2831.4446
www.fabc.com.br
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EXEMPLO DE SOLICITAÇÃO DE TRABALHOS ACADÊMICOS

FORMULÁRIO DE REQUISIÇÃO – SECRETARIA

FORMULÁRIO DE PARECER DA INSTITUIÇÃO

Seminário Batista - FABC
R. Dr. Gabriel Nicolau, 656 – Rudge Ramos – São Bernardo do Campo.
Fone: (11) - 2831.4446
www.fabc.com.br

