
 

DÚVIDAS? 
 
 
 
 
Bacharel em Teologia – em 8 PERÍODOS 
 

PERGUNTAS & RESPOSTAS 
 
1.O Curso é reconhecido pelo MEC? 

 Não. Nossos cursos são denominados CURSOS LIVRES, reconhecidos apenas em termos de 
CONVENÇÃO DAS IGREJAS. São cursos de cunho Religioso!; 

2.Receberei Carteirinha de Estudante? 

 Sim. Com a carteirinha, você terá descontos em Cinemas, Zoológicos, Teatro, Parque de Diversões e 
etc...; 

3.Em quanto tempo terminarei meu Curso de Bacharel? 

 O Curso é desenvolvido sob 8 Períodos, cada período se estende em média de 5 meses, portanto, o 
aluno terminará seu curso em média de pouco mais de 3 anos; 

4.Quantas pessoas poderá fazer o curso comigo? 

 O Curso foi projetado para apenas 1 pessoa, por tanto, apenas você, que é o TITULAR, poderá fazer; 
5.Assim que eu efetuar o pagamento do Curso, como será o procedimento? 

 Assim que fizer o pagamento (no cartão é na hora, no boleto, levará 2 a 3 dias úteis até compensar 
o pagamento) você receberá um E-mail, solicitando para CADASTRAR UMA SENHA de sua 
preferência, após, terá LIVRE ACESSO para iniciar seu CURSO; 

6.Não sou evangélico, ou sou de qualquer outra igreja... poderei fazer? 

 Sim. Nossos cursos são de cunho interdenominacionais, por tanto, qualquer um poderá fazer e se 
formar em Bacharel em Teologia (em 8 períodos) conosco; 

7.No final do curso, terei meu CERTIFICADO? 

 Sim. Ao término do seu curso, você nos enviará um E-mail informando o término do seu curso (uma 
vez enviadas todas as provas por E-mail). Assim, a Faculdade entrará em contato para tratar da sua 
FORMAÇÃO; 

8.Todas as Vídeo-aulas estão na PLATAFORMA? 

 SIM. Porém, será disponibilizado na Área do Aluno, período por período. Ao matricular-se, será 
disponibilizado na plataforma do aluno o primeiro período, inicialmente com a primeira matéria 
(juntamente com as suas vídeo-aulas...) Cada matéria é por 30 dias, até completar as 5 matérias 
que compõem ao primeiro Período, assim, no final do período, será disponibilizado ao aluno a 
Matéria em PDF e a SUA PROVA, tudo ONLINE. Após esse Período, o aluno INICIARÁ o Segundo 
Período e, assim por diante... Até completar seus 8 períodos.  

 

            MAIS DÚVIDAS? 
                          Entre em contato com o Pr. Marcos Cavalcante em seu whatsaap:   
                              11 - 964621019 


