EDITAL DO ALUNO - IBRMEC
Das disposições iniciais
O IBRMEC – Instituto Bispo Roberto McAlister de Estudos Cristãos – tem por
objetivo a capacitação e desenvolvimento de cristãos para aprenderem a
manejar bem a Palavra (2 Tm 2.15) e dar razão à sua fé (1 Pe 3.15), assim como
preparar lideranças ministeriais por meio do ensino e do acompanhamento
monitorado dos candidatos. O Curso Básico de Teologia (CBT), com duração
sugerida de três anos, é oferecido somente no Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA), em sistema modular.
Dos requisitos exigidos para participação no processo seletivo
1) O processo seletivo é aberto a homens e mulheres que atendam aos
seguintes requisitos:
a) Estar em comunhão com sua igreja local.*
b) Apresentar uma declaração do pastor local consentindo com sua
participação no curso (ver anexo I).*
c) Enviar para a Secretaria uma carta de apresentação nos termos deste edital.
Recomendamos que os candidatos da ICNV estejam cursando ou já tenham
concluído o SETEB. Caso você seja de outra denominação, recomendamos que
seja um aluno assíduo da sua Escola Bíblica Dominical ou equivalente.
*Caso o aluno não estiver em comunhão com uma igreja local ou não tiver
como apresentar uma declaração de consentimento do seu pastor, favor incluir
na sua carta de apresentação uma justificação pelos itens A e/ou B.
2) Os requisitos acima devem ser comprovados durante o período de inscrição
para o processo seletivo, mediante o preenchimento do formulário constante
do anexo I.
3) O referido formulário (item 1b) deve ser enviado pelo seu pastor para
sec.ibrmec@gmail.com

4) Não há idade mínima ou máxima para participar do CBT.
Do procedimento para inscrição
1)
O(A)
candidato(a)
deverá
cadastrar-se
no
endereço
http://www.ibrmec.com.br/login/signup.php (coloque este endereço na sua
barra de navegação).
i) Feito isso, o sistema enviará para seu endereço de email cadastrado um link
para confirmação e conclusão de seu cadastro. Se sua caixa postal estiver com
dispositivo anti spam ativado, você não receberá o link de confirmação e
consequentemente terá seu cadastro invalidado.
ii) Se você já possuir cadastro no Instituto não deverá fazê-lo novamente. Basta
utilizar o já existente.
iii) Nosso sistema encontra obstáculos para envio de mensagens a alguns
provedores, principalmente OI, BOL e UOL. Nossa recomendação é que o
candidato crie uma conta exclusivamente para recebimento de nossa
comunicação no GMAIL ou HOTMAIL, a fim de evitar possíveis transtornos devido
ao não recebimento de nossos boletos e mensagens.
Das vagas
1) Serão oferecidas 120 vagas. O preenchimento das vagas dar-se-á mediante
o cumprimento de todos os requisitos deste edital até o último dia da inscrição.
2) Caso todas as 120 vagas forem preenchidas antes do término do prazo para
inscrição, o candidato entrará em um cadastro de reserva.
3) Em caso de desistência de candidatos, os demais, que fazem parte do
cadastro de reserva, serão chamados levando em conta a data de sua
inscrição.
Da carta de apresentação exigida no item 1c dos requisitos para inscrição
1) O candidato deverá enviar para a Secretaria até o último dia do prazo de
inscrição uma carta de apresentação com no mínimo 700 palavras na qual fará
um breve resumo de sua caminhada cristã, bem como explicará porque deseja
cursar o IBRMEC e quais suas expectativas e objetivos para o curso.
2) A carta deverá ser enviada para sec.ibrmec@gmail.com em formato pdf,
doc ou docx.
Da confirmação de matrícula
1) A confirmação de matrícula dar-se-á mediante o pagamento da primeira
mensalidade (matrícula). Vale dizer, será considerado matriculado apenas o(a)
candidato(a) que efetuar este pagamento até a data determinada. Caso não
o faça até a data de vencimento, sua vaga será preenchida com outro
candidato do cadastro de reserva.

Dos módulos
1) Confirmada a matrícula, o(a) candidato(a) será inscrito(a) nos dois primeiros
módulos do CBT (Teologia e Cosmovisão Cristãs e Pentecostes e Pentecostais).
2) Não haverá, em hipótese alguma, devolução do valor pago em caso de
desistência no prosseguimento dos estudos.
3) O acesso ao módulo é liberado somente após a comprovação do
pagamento pela Secretaria do Instituto.
4) Para efeito de pagamento, a relação do Instituto é sempre com o(a)
aluno(a).
Disposições finais
1) Após confirmar sua matrícula, o candidato deverá acessar obrigatoriamente
o Manual do Aluno. Leia atentamente as instruções.
2) A bibliografia do CBT encontra-se no anexo II a este edital.
3) Os casos omissos serão decididos pela Administração do Instituto.

ANEXO I
IBRMEC – ADMISSÃO
DECLARAÇÃO

Eu,__________________________________________________________________________
(nome completo), na qualidade de __________________________da Igreja
_______________________________________(pastor/bispo/presbítero)
completo

da

Igreja),

(nome

localizada

na

__________________________________________________________________________
(endereço

completo),

declaro

que

o

candidato

_________________________________________________________________ (nome do
candidato) está em comunhão com esta igreja local e preenche os demais
requisitos do item 1 deste edital, razão pela qual está apto a participar do Curso
Básico de Teologia do IBRMEC.

_____________________, ______ de _______________ de 20___

_______________________________

(assinatura)

ANEXO II
BIBLIOGRAFIA DO CBT

Teologia e Cosmovisão Cristãs
John Stott. Crer é Também Pensar. São Paulo: ABU.
Michael W. Goheen; Craig G. Bartholomew. Introdução à Cosmovisão Cristã.
São Paulo, Vida Nova.
Pentecostes e Pentecostais
Walter McAlister; John McAlister. O Pentecostal Reformado. São Paulo: Vida
Nova.
Walter McAlister. O fim de uma era, capítulo 7. Rio de Janeiro: Anno Domini,
2009.
Sam Storms. Dons Espirituais: uma introdução bíblica, teológica e pastoral. Rio
de Janeiro: Vida Nova, 2016.
Teologia Histórica I, II, III e IV
Alister McGrath. Teologia Sistemática, Histórica e Filosófica: uma introdução à
Teologia Cristã. São Paulo: Shedd Publicações.
Teologia Histórica V
Élben Lenz Cesar. História da Evangelização do Brasil. Viçosa: Ultimato, 2000.
Walter McAlister. Neopentecostalisno: a história não contada. Rio de Janeiro:
Anno Domini, 2012.
Panorama do Antigo Testamento
Andrew Hill e John Walton. Panorama do Antigo Testamento. São Paulo: Vida,
2006.
Panorama do Novo Testamento
Robert Gundry. Panorama do Novo Testamento. 3ª
ampliada. São Paulo: Vida Nova, 2008.

edição revisada e

Teologia Sistemática
Alan Myatt & Franklin Ferreira. Teologia Sistemática: uma análise histórica, bíblica
e apologética para o contexto atual. São Paulo: Vida Nova, 2007.
Fundamentos da Interpretação Bíblica
Gordon D. Fee & Douglas Stuart. Entendes o que Lês? 3ª edição revisada e
ampliada. São Paulo: Vida Nova, 2011.

Teologia do Antigo Testamento e Teologia do Novo Testamento
Walter C. Kaiser Jr. O Plano da Promessa de Deus: teologia bíblica do Antigo e
Novo Testamentos. São Paulo: Vida Nova, 2011.
Fundamentos do Discipulado
Mark Dever. Discipulado – Série 9 Marcas. Vida Nova, 2016.

