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EDITAL DO PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO 
PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020 da FABERJ – Faculdade Batista 

do Estado do Rio de Janeiro STBF – Seminário Teológico Batista 
Fluminense – Curso Livre de Teologia EaD 

 

 

A Junta de Educação e Ação Social da Convenção Batista Fluminense, de acordo 

com o Regimento e Legislação vigente, faz saber que estarão abertas, no período de 08 

de novembro de 2019 a 14 de fevereiro de 2020, as inscrições do Processo Seletivo para 

Ingresso no Primeiro Semestre do ano de 2020, no primeiro período do CURSO LIVRE 

DE TEOLOGIA EAD. 

As vagas ofertadas pelo curso acima serão preenchidas por processo seletivo 

específico ou por portadores de diploma de Curso Superior. 

 
1. PROVA DE SELEÇÃO 

 
1.1. Período 

 
De 08 de novembro de 2019 a 14 de fevereiro de 2020. 

 
1.2. Espécie, Forma e Valoração 

 
A prova consistirá em uma proposta de produção de texto em prosa, em modalidade e 

limites solicitados, sobre tema escolhido a critério da Banca Examinadora, valendo 10,0 

(dez) pontos. 

 
O tema da redação e suas características de formatação estão descritos no Anexo I 

(página 4) deste Edital. 

 
A redação, após ter sido elaborada, deverá ser salva em arquivo PDF ou Microsoft 

Word (DOC/DOCX) e enviada no momento do preenchimento da Ficha de Inscrição 

Online, anexando o arquivo no lugar indicado. 
 

 
 

1.3. Exclusão 

 
Será automaticamente excluído do concurso o candidato que deixar de fazer a prova de 

redação ou se valer de meios fraudulentos para se inscrever ou no curso de sua 

participação. 
 

 
 

1.4. Resultado 

 
Será aprovado o candidato que obtiver no mínimo metade do total de pontos da prova. 

O aluno aprovado receberá um e-mail da Faberj – Equipe EAD, informando-lhe que 

poderá efetuar a sua matrícula no curso Livre de Teologia, conforme item 2 deste Edital.
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1.5. Revisão de Prova 
 
O candidato não terá vista da prova de Redação, nem haverá revisão ou segunda 

chamada para a mesma. 

 
2. MATRÍCULA 

 
2.1. Prazo 

 
As matrículas poderão ser realizadas entre 18 de novembro de 2019 e 17 de fevereiro de 

2020. 

 
2.2. Documentação para realização e confirmação de Matrícula 

 
Os documentos relacionados abaixo deverão ser enviados como correspondência 

registrada (AR) à Secretaria EAD da FABERJ – Av. Alberto Torres, 261, Centro – 

Campos dos Goytacazes – RJ . CEP.: 28035.580. 

 
• 1 Foto 3x4 

• Cópia de Certidão de Nascimento ou de Casamento 

• Cópia de RG 

• Cópia de CPF 

• Cópia de Título de Eleitor 

• Certidão de Quitação Eleitoral 

• Cópia do Certificado de Reservista (Sexo masculino somente) 

• Histórico Original e Diploma Autenticado do Ensino Médio 

 
Não serão recebidos documentos via fax ou via e-mail. 

 
2.3. Pagamento 

 
- Enviar o comprovante do pagamento, juntamente com os documentos solicitados no 

item 2.2. 
 

 
 

3. ACESSO AO MATERIAL DIDÁTICO 

 
O aluno tem acesso gratuito ao material didático do curso que consta das Apostilas das 

Unidades e material complementar (artigos, capítulos de livros, textos diversos, vídeos). 
 

 
 

4. DESBLOQUEIO OU LIBERAÇÃO DE MÓDULOS: 
 
Após ter efetuado a matrícula e a mesma houver sido confirmada, o aluno receberá um 

e-mail informando seu login e senha para acesso à Plataforma do Curso. Contudo o 

acesso às disciplinas é liberado conforme o Cronograma do Curso. 
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5. OUTRAS DISPOSIÇÕES 
 
5.1. O processo de inscrição e matrícula será organizado e dirigido pela equipe EAD 

FABERJ, à qual compete decidir em caráter irrecorrível. 

 
5.2. Os dados contidos na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do 
candidato. 

 
5.3. Ao se inscrever, o candidato adere às condições estabelecidas neste Edital e às 

normas do regimento da FABERJ-STBF. 

 
5.4. Não será permitido trancamento de matrícula no primeiro período do curso 

oferecido. Caso o aluno não possa cursar, deverá solicitar o cancelamento da matrícula. 

 
5.5. O Processo Seletivo terá validade apenas para o semestre realizado; havendo 

abandono do curso, a perda da vaga será automática. 

 
5.6. A FABERJ-STBF reserva-se o direito de oferecer o Curso Livre de Teologia na 

modalidade EAD se obtiver, no mínimo, 30 alunos por turma. 

 
5.7. A Faberj reserva-se o direito de não aceitar/autorizar isenções de disciplinas neste 

curso. 

 
5.8. Os alunos deverão ler atentamente todas as informações contidas neste edital e no 

site do Curso Livre de Teologia EAD e, caso ainda tenha alguma dúvida, deve 

solicitar maiores informações / esclarecimentos via e-mail: secretaria@faberj.edu.br 

 
Para conhecimento geral, determinamos seja este Edital publicado no site e afixado em 

local próprio da Faculdade. 

 
Campos dos Goytacazes, 08 de novembro de 2019. 

Equipe EAD FABERJ-STBF
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ANEXO I 
 
 

REDAÇÃO 
 
 

Você encontrará abaixo um texto e um tema proposto a partir 
dele. Desenvolva uma redação a partir do tema, sendo também 
necessário que você dê um TÍTULO. 

 
 

“O ceticismo do homem moderno em relação aos milagres surgiu durante o 
Iluminismo ou Idade da Razão, que raiou na Europa durante o século XVII. 
Depois disso, os milagres simplesmente se tornaram inaceitáveis para a 
maioria das pessoas inteligentes. O ataque contra os milagres foi liderado 
pelos deístas. Apesar de aceitarem que Deus existe, que ele preserva a 
existência do mundo e sua revelação geral na natureza, os deístas negavam 
ardorosamente que ele se revelara de alguma maneira especial no mundo. 
Por isso se exercitaram na demonstração da impossibilidade da ocorrência de 
milagres, ou pelo menos da identificação dos milagres.” 

William Lane Craig 
 
 

TEMA: É POSSÍVEL CRER EM DEUS E NÃO CRER NOS MILAGRES 
NARRADOS NAS ESCRITURAS? 

 
 


