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Programa de Integralização de Estudos em Teologia 
 

Descrição 
 
O programa de integralização de estudos em Teologia da Faculdade Evangélica de Teologia 
de Belo Horizonte baseia-se nas exigências estabelecidas pelo Parecer CNE/CES 0063 de 
2004. Ele será oferecido na modalidade à distância, semi-presencial, a partir de processo 
seletivo específico e plano de estudos previamente estabelecido. 
Os requisitos para ingresso no programa, além da aprovação em processo seletivo, são: 
 

•  Curso livre de Teologia com carga horária mínima de 1.600 h/a  
 
•  Ingresso no curso livre de Teologia após conclusão do Ensino Médio. 
 
•  Ter realizado curso livre em Teologia na modalidade presencial. 

 
Processo Seletivo 
 
O processo seletivo para ingresso no Programa de Integralização de Estudos será realizado 
ordinariamente duas vezes por ano e  extraordinariamente conforme demandas específicas 
à critério da instituição.  
Os processos seletivos serão divulgados previamente em editais, que serão publicados no 
site do Centro Universitário Metodista Izabela Hendrix.  
 
Modo de Realização 
 
O Processo Seletivo será realizado através de exame da documentação solicitada, análise 
de currículo do curso de teologia, redação sobre tema teológico e entrevista para 
conhecimento do parecer. 
 

PRIMEIRA FASE: 

Entrega da documentação obrigatória para elaboração  do parecer, até 20 de 
janeiro de 2010, Central de Atendimento ao Estudante, Rua da Bahia 2020, 
Lourdes, BH, Fone: 3244.7200 – Para turma 2010.1 

OBS: Independente do parecer o/a candidato/a deverá  fazer sua inscrição para 
o vestibular no site www.metodistademinas.edu.br  – prazo final, 20/01/2009. 
 

Entrevista para entrega do parecer:   

Dia 21 de janeiro de 2010 às 17h00 na sala das coor denações, prédio 4. 
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Documentação necessária 
 
É obrigatório a entrega dos seguintes documentos: 
Pessoais: (original e cópia) 

•  Carteira Identidade e do CPF 
•  Comprovante de Residência (conta de água, luz, telefone, na qual conste o endereço 

completo) 
•  1 Foto 3 x 4 recentes 
•  Certificado de Reservista 
•  Titulo Eleitoral 
 

Acadêmicos: (original e cópia)  
•  Histórico Escolar do Ensino Médio 
•  Certificado de Conclusão do Ensino Médio  
•  Histórico Escolar do curso livre de teologia, com: 

- Carga horária e notas das disciplinas. 
- Carga horária total do curso de, pelo menos, 1.600 h/a. 

•  Certificado de Conclusão ou Diploma do curso livre de teologia 
•  Plano de Curso das disciplinas do curso livre de teologia (com no mínimo carga horária 

dada, descrição, conteúdo programático e bibliografia utilizada). 

 
SEGUNDA FASE - VESTIBULAR: 
 
Prova: Uma redação 
 
Dia: 24 de janeiro de 2010, 14 horas  
   
Valor da taxa de inscrição para o vestibular:  R$ 35,00 (trinta e cinco reais).  
 
Divulgação do resultado: Conforme estabelecido no caderno de orientações 
institucional. 
 
Matrícula: Conforme estabelecido no caderno de orie ntações institucional. A 
não realização da matrícula no prazo estabelecido  implicará na perda da vaga.  
 
Vagas remanescentes do Curso de Teologia 
 
Início das aulas:  Fevereiro de 2010 
 
Primeiro encontro presencial:  Capacitação obrigatória no Ambiente Virtual. 
 
Investimento: 
R$ 261,00  (duzentos e sessenta e um reais) em 12 p arcelas fixas. 
 
 



INSTITUTO METODISTA IZABELA HENDRIX 
FATE - Faculdade Evangélica de Teologia 

 
 
 
 
Programa de Estudos – duração 1 ano 
 
Disciplinas  CH CR 
2010.1   
Introdução à Teologia 40 02 
História e Teologia Contemporânea  40 02 
Teologia e Bíblia na Prática Pastoral 40 02 
Aconselhamento Cristão em Tempos de Crise 40 02 
Ser humano em Relações 40 02 
Missão Integral  40 02 
Tópicos em Protestantismo no Brasil 40 02 
2010.2   
História e Método da Teologia 40 02 
Teologia Bíblica e História da Missão 40 02 
Conhecimento e Saber 40 02 
História e Teologia Moderna 40 02 
Teorias de Aconselhamento 40 02 
História da Interpretação Bíblica 40 02 
Atividade complementar 40 02 
TOTAL 560 28 
 
 
 
Plano de Estudos 
Os estudos serão realizados na modalidade EAD - Ensino a Distância, semi-
presencial e envolverão atividades on-line previamente disponibilizadas na rede e 
encontros presenciais conforme agenda estabelecida para cada semestre letivo. 
 
Sistema de Avaliação 
Serão distribuídos 100 pontos em cada disciplina através de atividades avaliativas 
on-line e provas presencial e on-line. Cada disciplina especificará o sistema de 
avaliação em seu programa de curso. 
 
 
 
 
 
 
 
 


