PÓS-GRADUAÇÃO

MINISTÉRIO E ACONSELHAMENTO

PASTORAL
em goiânia
FASSEB

APRESENTAÇÃO
O curso de pó s-graduaçã o, em nıv́el de especializaçã o,
destina-se a formar “pesquisadores, professores, bem como a
aprimorar conhecimento e té cnicas e a formar especialistas
em setores restritos de conhecimentos” (RI, Art. 36)
ESTE CURSO É PARA VOCÊ QUE BUSCA:
Ÿ O exercıc
́ io competente do Ministé rio e do AconselhaŸ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ

mento Pastoral;
Aumentar sua rede de networking;
Capacitaçã o, como aluno graduado, nas diversas
habilidades do Ministé rio e Aconselhamento
Pastoral;
Aperfeiçoamento a partir de curso em nı́vel
superior;
Desenvolvimento de novas habilidades e
conhecimentos;
Otimizaçã o da atividade cientı́ ica no trabalho,
bem como o aprimoramento do conhecimento
para o melhor exercıćio da pro issã o;
Integraçã o em um grupo de pessoas
sintonizadas em um propó sito maior;
Conhecimento dos principais pilares das do
Ministé rio e do Aconselhamento Pastoral;
Fa z e r - s e p r o i s s i o n a l d a á r e a d e
Ministé rio e Aconselhamento Pastoral
para a docê ncia universitá ria no campo da
Teologia Pastoral;
Atualizaçã o nesse campo do saber;
Complementaçã o de seus conhecimento;
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áreas de atuação
O pro issional formado no curso de Teologia, com especializaçã o em Ministé rio e Aconselhamento Pastoral encontra
diversas á reas de atuaçã o no mercado de trabalho.
Con ira as principais:
Ministério: Cristã os capacitados para o Ministé rio e o Aconselhamento Pastoral é uma grande exigê ncia na realidade atual.
Pesquisa: O pro issional da á rea de Teologia pode trabalhar fazendo
pesquisas histó ricas, estudando as tradiçõ es religiosas ou
interpretando doutrinas, textos sagrados e dogmas religiosos.
Ensino: O pro issional licenciado em Teologia pode dar aulas de
religiã o em todos os nıv́eis de ensino ou ainda atuar em projetos
educacionais de Organizaçõ es Nã o Governamentais (ONGs) e
centros religiosos.
Mercado editorial: O pro issional pode atuar també m como escritor, produzindo livros e revistas voltados para temas religiosos.
Imprensa: Pode, ainda, atuar como consultor da imprensa nos seus
diversos formatos.
Capelania: Pode també m atuar nas á reas educacional, hospitalar,
militar e prisional.
Terceiro Setor: Alé m disso, pode atuar nas diversas á reas do Terceiro Setor.
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perguntas frequentes
O que é pós-graduação lato sensu em Ministério e Aconselhamento Pastoral?
E um curso em nıv́el de especializaçã o para preparar o discente
para o ensino e a prá tica do Ministé rio em sua amplitude e, de forma
especı́ ica, no Aconselhamento Pastoral como parte da Teologia.
Desenvolve competê ncias pro issionais, fundamentadas na ciê ncia,
na tecnologia, na cultura e na é tica, com vistas ao desempenho
pro issional responsá vel, consciente, criativo e crıt́ico. O curso dessa
natureza é aberto a qualquer candidato que tenha concluıd
́ o o
ensino superior.
O que se estuda no curso de pós-graduação lato sensu em
Ministério e Aconselhamento Pastoral?
Os estudos na á rea da Teologia Pastoral estã o voltados para o
aprimoramento dos conhecimentos teoló gicos na á rea especı́ ica,
com o propó sito do exercıćio competente do Aconselhamento e do
Ministé rio Pastoral.
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perguntas frequentes
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VEJA AS DISCIPLINAS:
Metodologia da Pesquisa Cientı́ ica
Os Fundamentos Bıb
́ lico-Teoló gicos do Ministé rio e do Aconselhamento
Pastoral
Gestã o e Cuidados da Vida Pessoal do Lıd
́ er
Teorias, Mé todos e Prá ticas do Aconselhamento Bıb
́ lico
Aconselhamento Familiar
Gestã o de Projetos
Aconselhamento em Situaçõ es de Crise
Pregaçã o Bıb
́ lica
Teorias da Personalidade
Crescimento Integral e Revitalizaçã o da Igreja
Mediaçã o de Con litos e Cuidado Pastoral
Mentoria, Coaching Cristã o e Capacitaçã o para a Multiplicaçã o da
Liderança.

Na prática, qual é o campo de trabalho para quem faz pósgraduação lato sensu em Ministério e Aconselhamento Pastoral?
Ÿ Ministé rio pastoral em suas vá rias dimensõ es (gestã o de pessoas; gestã o
de projetos; evangelismo e educaçã o cristã ; formaçã o de liderança;
pregaçã o; revitalizaçã o da Igreja; gestã o do Terceiro Setor; capelania e
outros).
Ÿ Aconselhamento Pastoral e Gestã o de Con litos (casais e famıĺias; solteiros
adultos; divorciados; viú vos; aposentados; jovens e adolescentes; lıd
́ eres).
Ÿ Capelania em vá rias á reas (militar, educacional, prisional e hospitalar).
Ÿ Trabalho nas diversas á reas do Terceiro Setor: organizaçõ es sociais,
organizaçõ es eclesiá sticas, organizaçõ es missioná rias etc..
Ÿ Docê ncia universitá ria no campo da Teologia.
Ÿ Espaço de professores, pastores e teó logos (Igrejas, Escolas, ONGs,
Imprensa etc.).
Ÿ Orgã os de imprensa e espaços de defesa da fé e da Teologia.
Ÿ Mundo das assessorias, palestras, cursos etc.
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perguntas frequentes
Que habilidades se espera de quem ingressa nesse curso de pósgraduação lato sensu em Ministério e Aconselhamento Pastoral?
Ÿ Crença na possibilidade do conhecimento teoló gico.
Ÿ Convicçã o de que os conhecimentos teoló gicos na á rea do Ministé rio e do

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ

Aconselhamento Pastoral sã o necessá rios para as atividades cristã s e
responde a demandas da sociedade.
Capacidade de perceber que a Teologia é necessá ria para tudo da vida e do
pensamento.
Entendimento de que a necessidade da Teologia é uma questã o de
comunicaçã o de Deus.
Compreensã o das necessidades de quali icaçã o para o exercıćio prá tico do
Ministé rio e do Aconselhamento pastoral diante dos grandes desa ios da
sociedade na realidade pó s-moderna.
Prazer na re lexã o sobre as coisas ú ltimas da vida, como a realidade ú ltima,
que é Deus, e as diversas á reas do ser e do pensamento humano.
Prazer na pesquisa, na escrita e no discurso teoló gicos.
Qual é a duração do Curso?

O curso de pó s-graduaçã o lato sensu em Ministé rio e Teologia Pastoral
tem duraçã o de 18 meses com as aulas em encontros mensais.
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PROPOSTA DO CURSO
Certi icação: O certi icado é emitido pela Faculdade Assembleiana do Brasil,
credenciada pelo Ministé rio da Educaçã o sob a Portaria MEC/SESU Nº 3.248,
de 26 de novembro de 2002.
Carga horária: 420h.
Duração: 18 meses.
Investimento: 1+17 = R$ 299,90 para pagamento até o dia 10 de cada mê s,
apó s dia 10 R$ 399,90 mensais.
Cronograma: As aulas ocorrerã o em encontros mensais, no formato
semanal, sexta (das 18h50 à s 22h20) - sá bado (das 8h à s 12h e das 13h à s
18h).
Vagas por turma: Nº mın
́ imo 20 e má ximo 40.
Modalidade de oferta: Presencial.
Trabalho Final: Artigo Cientı́ ico.
Métodos de Ensino e Avaliação da Aprendizagem: O acompanhamento
será desenvolvido por meio de aulas expositivas, de trabalhos em grupos e de
facçã o e refacçã o de textos, alé m de exercıćios prá ticos na sala de aula e em
espaços possıv́eis do exercıćio do Ministé rio e do Aconselhamento Pastoral,
sob supervisã o e acompanhamento.
Avaliação do Curso: Será feita em forma de questioná rios aplicados no
ú ltimo dia de aula de cada mó dulo para sua avaliaçã o global (coordenaçã o,
estrutura e conteú do da disciplina, professor, metodologias de ensino e
aprendizagem e de avaliaçã o). També m será feita por meio de aná lise das
intervençõ es prá ticas no cotidiano. Os indicadores desses resultados
permitirã o aferir/ averiguar o progresso de cada atividade em relaçã o aos
objetivos do projeto.
Quais as formas de acesso ao curso?
Ÿ Apresentaçã o de Diploma e Histó rico Escolar de Curso Superior;
Ÿ Prova de conhecimentos teoló gicos (para candidatos de á reas a ins à
Teologia, cf. Art. 66 da LDB);
Ÿ Entrevista com o(a) coordenador(a) do Programa.
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