Esclareça aqui suas Dúvidas
1. O que é?
É um curso semipresencial com encontros mensais que visam a preparar irmãos/ãs, através
dos estudos.

2. Para que serve?
Serve para capacitar os/as irmãos/as para serem evangelistas aptos para trabalharem na obra
de Deus.

3. Quanto tempo dura?
Dura cerca de um ano – 12 meses.

4. E se eu perder um encontro?
Basta continuar frequentando os demais regularmente e quando iniciar a nova turma você
pode fazer módulo perdido.

5. Qual meu investimento?
O investimento é de R$ 90,00 (noventa reais) por módulo.

6. Como conseguirei o material para estudar?
A o/a aluno/a receberá, a cada módulo, uma apostila contendo os textos básicos para estudar.
O valor da apostila já está incluso na taxa do módulo.

7. Como será o processo de avaliação?
O processo de avaliação será feito através de três formas: 1) participação em sala de aula; 2)
texto dissertativo sobre o conteúdo; 3) texto dissertativo sobre o que aprendeu com o tema do
módulo.

8. Do que preciso para matricular-me?
Você precisa:
 Ter no mínimo 18 anos;
 Ter no mínimo 1 ano de membro;
 Apresentar recomendação pastoral
 Cópia da Carteira de Identidade e

CPF;

 1 fotos 3x4;
 Pagamento no valor de R$ 90,00.
 Cópia do Diploma de 1 ° grau.
 Atenção: Todos os documentos deverão

ser entregues no I Módulo

.

9. Como faço a minha matrícula?
Tendo tudo que é exigido no item 8 em mãos entre em contato com o secretário secretária
Lidiane pelo telefone 31 – 9 9996-4860 (Whatsapp) ou com o coordenador Pr. Gean Luiz pelo
telefone 31 – 9 9666-4499 e daremos maiores informações.

10. Onde e quando acontecerá o curso?
O curso acontecerá na Igreja Metodista em Santa Tereza, localizada na rua Capitão
Bragança, nº: 370, Santa Tereza. A aula inicia as 8:30hs e encerram as 17:00hs.

