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Seja bem-vindo ao processo seletivo da Faculdade Batista Pionei-
ra. Estamos muito felizes com o seu interesse em nosso curso de gradua-
ção em Teologia. Com muito carinho, preparamos um conjunto de dis-
ciplinas bíblicas, teológicas e práticas, para capacitar você a melhor 
servir a Deus no Seu Reino. Nosso compromisso é proporcionar a você ex-
periências de vivência cristã e ministerial, seja em sala de aula, nos es-
tágios e nos contatos pessoais, que lhe deem as ferramentas necessá-
rias para desempenhar o ministério que Deus tem preparado para você. 
Somos uma instituição credenciada no Ministério da Educação e nosso curso 
de bacharelado em Teologia foi muito bem avaliado no último ciclo avaliativo 
do MEC. De 103 cursos de teologia reconhecidos no Brasil, o que inclui cursos 
presenciais e a distância e cursos das mais diversas denominações, ficamos 
na 8ª colocação, o que é uma marca excelente para nosso curso. Mesmo as-
sim, nossa ênfase é a formação ministerial e o ensino da Bíblia como Palavra 
de Deus. Ou seja, é possível oferecer um curso bíblico, prático e ministerial, 
que inclusive o Ministério da Educação reconhece o seu grau de excelência.  
Nossos professores, preparados em cursos de mestrado e doutorado, pro-
porcionarão a você uma experiência de paixão pela Obra, zelo pelas Escri-
turas e compromisso com o Reino. Nossa estrutura física, com alojamentos, 
biblioteca, salas e áreas sociais, está pronta para acolher você e oportu-
nizar um tempo de convivência agradável, numa grande família cristã. 
Estamos prontos para servir você e lhe ajudar a cumprir o chamado de Deus 
em sua vida. Aqui na Faculdade Batista Pioneira, a sua vocação é levada a 
sério!

BEM-VINDOS À FBP

Claiton André Kunz
Diretor Geral
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Reconhecido pela Portaria n° 408 de 30 de agosto de 2013. 
Reconhecimento renovado pela Portaria 206 de 25/06/2020.

Modalidade: Presencial 
 
Turno: Noturno 
 
Vagas: 80 
 
Carga horária: 3.000 horas horas distribuídas em 156 créditos de disciplinas 
obrigatórias e 04 créditos de disciplinas eletivas. Estas disciplinas eletivas 
concedem ao aluno a oportunidade de dar determinado destaque ao seu 
curso, que pode ser na área de Bíblia, Teologia e Prática. Mais 300 horas de 
estágio supervisionado, 200 horas de horas complementares e 100 horas de 
trabalho de conclusão de curso.
 
Duração do curso: 4 anos
  
Horário das aulas: Segunda a sexta-feira, das 19h às 22h30

A FBP oferece a oportunidade de o aluno matriculado morar dentro do cam-
pus. Contamos com alojamentos para solteiros e casados. 
As vagas são limitadas e reservadas a partir da inscrição no vestibular.

Para informações, contate a secretaria da FBP pelo telefone/whatsapp |55|  
3332.2205 ou e-mail secretaria@batistapioneira.edu.br

BACHARELADO EM TEOLOGIA

RESIDÊNCIA NO CAMPUS
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CURRÍCULO DO CURSO
PRIMEIRO ANO SEGUNDO ANO

DISCIPLINA Nº 
CRÉDITOS

Fundamentos da Fé Cristã 04

Metodologia da Pesquisa e EaD 04

História e Geografia Bíblica 04

Novo Testamento 1 04

Teologia do Evangelismo 04

Antigo Testamento 1 04

Didática Geral 04

Interpretação e Exposição Bíblica 04

Novo Testamento 2 04

Português Instrumental 04

DISCIPLINA Nº 
CRÉDITOS

Antigo Testamento 2 04

Educação Religiosa 04

Expressão Vocal e Musicalização 04

História do Cristianismo 04

Novo Testamento 3 04

Antigo Testamento 3 04

Estágios e Práticas Ministeriais 04

Hebraico Instrumental 04

Novo Testamento 4 04

História e Teologia de Missões 04

TERCEIRO ANO

DISCIPLINA Nº 
CRÉDITOS

Aconselhamento 04

Batistas 04

Grego Instrumental 04

Pregação Expositiva Avançada 04

Teologia Sistemática 1 04

Exegese Bíblica 04

Música na Igreja 04

Plantação e Crescimento de Igrejas 04

Projeto de Pesquisa 02

Teologia Sistemática 2 04

Eletivas 02

QUARTO ANO

DISCIPLINA Nº 
CRÉDITOS

Filosofia 04

Liderança e Gestão 04

Supervisão de Pesquisa 02

Teologia Bíblica 04

Teologia Sistemática 3 04

Adm. Eclesiástica e Minist. Pastoral 04

Ética Cristã 04

Sociologia e Antropologia 04

Religiões e Movimentos 04

Teologia Sistemática 4 04

Eletivas 02

ELETIVAS

DISCIPLINA Nº DE CRÉDITOS

Libras 02

Estratégias Missionárias 02

Mídias e Tecnologia (Comunicação e Igreja) 02

Missão Integral e Resp. Social 02

História da Teologia 02
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VESTIBULAR
ATENÇÃO!!
Para ingresso no curso de Bacharel em Teologia, o candidato precisa:
• Ter concluído o ensino médio;
• Ser membro ativo de uma igreja cristã por mais de dois anos;
• Apresentar carta de recomendação de sua Igreja, do Pastor e mais dois 

líderes;
• Preencher o formulário de solicitação de ingresso; 
• Apresentar documentos pessoais:
 - Carteira de Identidade;
 - CPF;
 - Certidão de Nascimento ou Casamento;
 - Histórico Escolar e Certificado de Conclusão do Ensino Médio;
 - Título de eleitor.
• Escrever um relato de sua conversão e chamada para o ministério ou mo-

tivo pelo qual deseja estudar na Faculdade;
• Fazer uma descrição das áreas em que atuou na igreja nos últimos dois 

anos e como viu esta atuação;
• Fazer o pagamento da taxa do vestibular (R$50,00);
• Passar por uma entrevista;
• Passar no vestibular de ingresso.

Incrições:
As inscrições para o Vestibular estarão abertas a partir de 13/10/2020 até 
08/12/2020.
As inscrições devem ser realizadas no site 
https://www.batistapioneira.edu.br/index.php/vestibular-2020/

A taxa de inscrição de R$ 50,00 deve ser paga por meio de depósito ou trans-
ferência bancária, em uma das contas:

SICOOB (Banco 756)
Associação Educacional Batista Pioneira
Ag: 3084
C/C: 113.142-7
CNPJ: 07.787.332/0002-98

O pagamento deve ser comunidado por meio do whatsapp |55| 3332.2205 ou pelo email 
secretaria@batistapioneira.edu.br, informando seu nome completo.

Banco do Brasil
Associação Educacional Batista Pioneira
Ag: 0371-9
C/C: 24305-1
CNPJ: 07.787.332/0002-98
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VESTIBULAR
Prova do Vestibular
A prova acontecerá no dia 11 de dezembro de 2020, às 19:00 horas, em for-
mato online, na plataforma da instituição (SIGA). O link será disponibilizado 
antecipadamente aos candidato. 
A prova será uma redação discursiva argumentativa, na qual o candidato 
deverá demonstrar seu conhecimento nas seguintes áreas: Conhecimentos 
Gerais, Conhecimentos Bíblicos e Língua Portuguesa.
É de responsabilidade do candidato ter acesso à internet para a realização 
da prova de vestibular.

Necessidades especiais:
O candidato com algum tipo de necessidade especial deverá caracterizar 
sua condição (visual, física, motora) no campo “Necessidades Especiais” no 
formulário de “Solitação de Ingresso”. 

Resultado
O resultado do vestibular será divulgado através do site www.batistapioneira.
edu.br até o dia 18 de dezembro de 2020.

http://www.batistapioneira.edu.br
http://www.batistapioneira.edu.br
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MATRÍCULA
A matrícula deve ser feita até o dia 06 de janeiro de 2020, de acordo com o 
processo seletivo, mediante a apresentação da documentação solicitada e 
pagamento da taxa de matrícula. O aluno que não efetuar a matrícula nos 
prazos estipulados perderá o direito à vaga.

Observações:
A partir de 14 de dezembro de 2020 até 16 de fevereiro de 2021, o atendimento 
da secretaria será das 14h às 19h, seja presencial, por telefone ou por e-mail.

Não haverá atendimento entre os dias 24/12/20 a 04/01/21.

Aulas
A aula inaugural será no dia 17 de fevereiro de 2021, às 19h.

Valores
Para saber os valores dos cursos e dos alojamentos, clique aqui.

https://drive.google.com/file/d/1fLlX5E7VnZb1kCOmSAkreJPSGN6usUIo/view?usp=sharing



