MATRÍCULAS PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2016
1. O período de matrículas para o primeiro semestre de aulas de 2016 irá de 4 a 31 de
janeiro de 2016.
2. O próprio aluno fará sua matrícula nos módulos que deseja cursar. Para tanto, siga as
instruções do anexo I a este edital.
3. A palavra chave para inscrição em qualquer módulo é ibrmec.
4. Após o término do período de matrículas, estas serão bloqueadas e o aluno deverá
solicitá-la por meio de mensagem dirigida a sec@ibrmec.com.br
5. A solicitação acima ensejará a cobrança de R$ 25,00, valor este que será incluído no
boleto de pagamento do mês seguinte ao da solicitação fora do prazo.
6. As matrículas e solicitações deverão contemplar todos os módulos que o aluno deseja
cursar. Assim, a título de exemplo, caso o aluno deseje cursar toda a disciplina de
Teologia do Novo Testamento, a matrícula ou solicitação deverá incluir os três módulos
(I, II e III) e não apenas o de número I, salvo quando ocorrer a situação descrita no item
abaixo.
7. O aluno deve observar os módulos nos quais ficou reprovado, bem como a grade
sugerida do CBT. Assim, novamente a título de exemplo, se o aluno ficou reprovado em
Teologia Sistemática IV, deverá se inscrever nesse módulo dentro do período
estabelecido no item 1.
8. Informações sobre módulos a serem cursados, módulos em que ficou reprovado, entre
outras, ensejarão a cobrança de R$ 15,00 a título de emissão de boletim informativo.
9. Todos os módulos estão disponíveis para matrícula neste semestre.
10. O aluno poderá fazer quantos módulos desejar, desde que haja tempo e recursos
disponíveis.
11. Os valores dos módulos estão no anexo II do presente edital.
12. A grade do CBT encontra-se no anexo III.
13. As aulas em 2016 começarão no dia 22 de fevereiro.
Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2015

ANEXO I
Esta é a tela inicial após você informar seu nome de usuário e senha. Clique em CBT – Curso Básico de
Teologia.

Após, aparecerá a tela abaixo. Clique no módulo que desejar se matricular (aqui estamos dando o
exemplo de Fundamentos do Discipulado).

Após, aparecerá a tela abaixo. Preencha o campo Chave de inscrição com a palavra ibrmec e clique em
Inscreva-me.
Pronto, você está matriculado e receberá uma mensagem de confirmação. Repita a operação para os
demais módulos nos quais deseja se inscrever.

ANEXO II – VALORES DOS MÓDULOS
Módulo
Teologia e Cosmovisão Cristãs
Pentecostalismo Reformado

Teologia Histórica (I a V)
Teologia Sistemática (I a VI)
Panoramas do Antigo e Novo
Testamento
Teologia do Antigo Testamento
(I a III)
Teologia do Novo Testamento
(I a III)
Fundamentos da Interpretação
Bíblica
Fundamentos do Discipulado

Valor
R$100,00
R$320,00

R$100,00
cada módulo
R$110,00
cada módulo
R$300,00
cada módulo
R$110,00
cada módulo
R$110,00
cada módulo
R$110,00
R$300,00

Obs
Pagamento em parcela única
4 parcelas de R$80,00, pagas
após a quitação de Teologia e
Cosmovisão Cristãs
Pagamento em parcela única
para cada módulo
Pagamento em parcela única
para cada módulo
5 parcelas de R$60,00
Pagamento em parcela única
para cada módulo
Pagamento em parcela única
para cada módulo
Pagamento em parcela única
5 parcelas de R$60,00

Taxas Extras:
Solicitação de matrícula fora do prazo
Solicitação de boletim

R$25,00
R$20,00

ANEXO III - GRADE DE MÓDULOS SUGERIDA DO CBT
A grade curricular sugerida para que o CBT seja completado exatamente em 3 anos é a
seguinte:
1ª etapa
2ª etapa
1º ano
1) Teologia e Cosmovisão Cristãs
1) Teologia Histórica I, II, III, IV e V (5
de
E
módulos sequenciais)
estudos
2) Pentecostalismo Reformado
2º ano
1) Teologia Sistemática I, II e III (3
1) Teologia Sistemática IV, V e VI (3 módulos
de
módulos sequenciais)
sequenciais)
estudos
E
E
2) Panorama do Antigo Testamento 2) Panorama do Novo Testamento
3º ano
1) Teologia do Antigo Testamento I, 1) Teologia do Novo Testamento I, II e III (3
de
II e III (3 módulos sequenciais)
módulos sequenciais)
estudos
E
E
2) Fundamentos da Interpretação
2) Fundamentos do Discipulado
Bíblica

1) A tabela acima é apenas uma sugestão. Conforme exposto no Manual do Aluno, nada
impede que o aluno se matricule em outros módulos além dos que compõem a grade
do semestre ou deixe de se matricular em algum módulo sugerido para o semestre.
2) No primeiro ano de estudos, será lecionado 1 módulo por vez. A partir do segundo ano,
serão dois módulos cursados simultaneamente: Teologia Sistemática e os Panoramas
(AT e NT), no segundo ano de estudos; Teologia dos Testamentos (AT e NT) e os
Fundamentos da Interpretação Bíblica e do Discipulado, no terceiro ano de estudos.

