NOVO CURSO MÉDIO EM TEOLOGIA DO IBADEP

Apresentação
O IBADEP traz para você o Novo Curso Médio em Teologia
Público Alvo
O Novo Curso Médio em Teologia do IBADEP é voltado para todos aqueles que amam o estudo
bíblico/teológico de qualidade, em especial palestrantes, teólogos, sociólogos, filósofos, ministros de louvor e
obreiros em geral, bem como a todos quantos desejam se aprofundar no conhecimento e na exposição da
Palavra de Deus, obtendo assim um maior preparo para a vida pessoal e para o exercício ministerial com
excelência.
Conteúdo
No campo teológico, o Novo Curso Médio em Teologia do IBADEP traz algumas matérias do
antigo curso médio com conteúdo atualizado e totalmente rediagramado. Visando um melhor
aprofundamento teológico, o Novo Curso Médio do IBADEP adentra ao estudo introdutório das línguas bíblicas
originais, por meio do estudo das matérias de “Introdução às Línguas Bíblicas”, “Hebraico Bíblico I” e “Grego
Bíblico I”, além da matéria “História de Israel”, que ao lado de matérias como “Cultura Bíblica”, “Teologia
Bíblica do Antigo Testamento” e “Teologia Bíblica do Novo Testamento”, proporcionará ao aluno um profundo
conhecimento do contexto bíblico e histórico facilitando assim o seu desenvolvimento pessoal, cultural e
ministerial.
Além do aprofundamento teológico, na área dos conhecimentos gerais o Novo Curso Médio do
IBADEP oferece ao aluno a possibilidade de aprimorar seus conhecimentos pessoais através do estudo
atualizado das matérias de “Ética e Bioética”, “Sociologia Geral”, “Filosofia Geral” e “Psicologia Geral”, que ao
lado de matérias como “Relações Humanas”, “Psicologia Pastoral”, lhe proporcionarão uma formação pessoal
e ministerial sólida e abrangente.
Por fim, visando o desenvolvimento de uma linguagem adequada para uma melhor
apresentação escrita ou falada de seus estudos, os quais o aluno poderá aplicar em palestras, no dia a dia de
sua vida secular, ou no desenvolvimento de suas atividades ministeriais, a grade do Novo Curso Médio do
IBADEP conta ainda com a matéria de Língua Portuguesa, atualizada de acordo com o novo padrão ortográfico,
o que propiciará ao aluno o desenvolvimento de um rico vocabulário, facilitando assim a confecção de seus
sermões ou as suas apresentações em público para as mais diversas finalidades. Tudo isto aliado as matérias
de Sistematização do Estudo, que o auxiliará na formação de suas teses e na organização e elaboração
estrutural de seus artigos escritos segundo normas padrão da ABNT.
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Carga Horária e Sistema de Avaliação
O curso Novo Curso Médio em Teologia do IBADEP tem a duração de apenas 18 meses, sendo
dividido em 18 módulos, contendo 4 capítulos cada módulo para serem estudados rotativamente, o que
equivale a uma carga horária de 720hs disposta em um conteúdo programático conforme a grade abaixo:
Para o estudo do Novo Curso Médio em Teologia do IBADEP, a carga horária de 720 horas será
disposta da seguinte forma:
Finalidade

h/aula

Total

Estudos presenciais

72 aulas

216 h/aula

Estudos individuais extra/classe de segunda a sexta

5h/semanais

360 h/aula

Desenvolvimento do artigo

2h/semanais

144 h/aula

Carga horária Total

720 horas

 72 Aulas presenciais em núcleo de estudos por extensão, sendo estas aulas compostas de 1 período de 3
horas de duração; totalizando 216 horas aulas.
 Para uma melhor compreensão do tema estudado, para cada 3 horas/aula de estudo presencial em
núcleo, será considerada 1 hora diária de estudos extra/classe durante 5 dias da semana totalizando 360
horas/extra classe.
 Durante o curso o aluno deverá desenvolver um artigo conforme orientação recebida. O artigo que deverá
ser entregue ao final do curso, e deverá compor a nota da disciplina de Sistematização do Estudo.
 O desenvolvimento do artigo se dará conforme modelo disposto para o curso, sendo
composto a partir do que o aluno pode depreender do conteúdo estudado, acrescido de
pesquisas externas realizadas por meio de busca em mais que uma versão ou tradução da
Bíblia Sagrada; Atlas Bíblico; Dicionário Bíblico; Enciclopédia Bíblica, livros, artigos,
revistas, sites ou quaisquer outras fontes fidedignas as quais o aluno tiver acesso.
 Para a elaboração do artigo, serão consideradas mais 2 horas aulas individuais extra/classe semanais para
pesquisa externa sobre o tema que o aluno se propôs a escrever, totalizando 144 horas.
 O sistema de avaliação em sala de aula se dará por meio de prova escrita referente ao conteúdo do
capítulo estudado. Serão aplicadas 18 provas durante o curso, sempre ao término do 4º capítulo do
módulo.
 O tempo destinado para a avaliação não compõe a carga horária do curso e deverá ser estipulado a critério
do monitor.
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Disposição programática

O Novo Curso Médio em Teologia do IBADEP está disposto em 18 módulos conforme
disposição da grade a seguir:
NOVO CURSO MÉDIO EM TEOLOGIA
DISCIPLINA

CARGA
HORÁRIA

 1 – TEOLOGIA BÍBLICA DO ANTIGO TESTAMENTO

40h

 2 – TEOLOGIA BÍBLICA DO NOVO TESTAMENTO

40h

 3 – CULTURA BÍBLICA

40h

 4 – SISTEMATIZAÇÃO DO ESTUDO

40h

 5 – ANTIGO TESTAMENTO I

40h

 6 – NOVO TESTAMENTO I

40h

 7 – HISTÓRIA DE ISRAEL

40h

 8 – PSICOLOGIA GERAL

40h

 9 – INTRODUÇÃO AS LÍNGUAS

40h

 10 – TEOLOGIA SISTEMÁTICA I

40h

 11 – TEOLOGIA SISTEMÁTICA II

40h

 12 – PSICOLOGIA PASTORAL

40h

 13 – RELIGIÕES E SEITAS

40h

 14 – MISSIOLOGIA

40h

 15 – ÉTICA E BIOÉTICA

40h

 16 – ANTIGO TESTAMENTO II

40h

 17 – RELAÇÕES HUMANAS

40h

 18 – TEOLOGIA PASTORAL

40h
Total

720hs
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