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ESPECIALIZAÇÃO EM TEOLOGIA ARMÍNIO-WESLEYANA E 

TRANSFORMAÇÃO SOCIAL 
 

 

1. Denominação do Curso: Especialização (Lato Sensu) em TEOLOGIA ARMÍNIO-

WESLEYANA E TRANSFORMAÇÃO SOCIAL 

2. Local de Funcionamento: 

Campus da FNB – Rua Padre Domingos Giovanini, 287, Parque Taquaral, Campinas, SP. 

3. Duração: 

18 meses 

Opções de dias de aulas: Segunda-feira e Terça-feira, de 19h às 22h40 toda semana e sábado das 8h 

às 17h quinzenalmente. 

12 meses 

Opções de dias de aulas: Segunda-feira, Terça-feira e Quarta-feira das 19h às 22h40min 

Sujeito a formação de turma na opção de dias e horários escolhidos pela maioria dos candidatos. 

4. Custo financeiro 

 Valor Total do Curso:  R$ 5.940,00 (cinco mil e novecentos e quarenta reais) para pagamento à 
vista 

 Forma de pagamento: 18 parcelas mensais e sucessivas de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais). 
 A primeira parcela será paga no ato da matrícula. 

5. Número mínimo de alunos para formação de turma: 20 

6. Justificativa 

A tradição teológica armínio-wesleyana desenvolveu uma reflexão característica no que diz 
respeito aos temas da SALVAÇÃO-CONTEXTO-MISSÃO. Por meio dessa tríade, ela também ofereceu 
uma rica contribuição para entender o indivíduo localizado na sociedade atuando em função da sua 
transformação, como podem ser lembrados eventos reconhecidos na história britânica-americana e 
das missões para todo o mundo. Esta pós-graduação lato sensu pretende colocar alunos e alunas em 
contato com essa tradição teológica visando capacitá-los para agir, individual e socialmente, de 
modo transformador perante as demandas atuais da sociedade brasileira. 

 
7. Público Alvo 

Portadores de diploma de curso superior, Bacharéis e Licenciados nas diferentes áreas do 
conhecimento humano, interessados no conhecimento da tradição teológica armínio-wesleyana e 
suas repercussões na transformação individual e social da sociedade brasileira atual. 

 
8. Objetivos  
 Conhecer os temas da SALVAÇÃO-CONTEXTO-MISSÃO na tradição teológica armínio-
wesleyana; 
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 Possibilitar a atuação individual e social em relação às questões atuais da sociedade brasileira 
com base nos elementos contidos na tradição estudada; 

 Habilitar para a docência na área da teologia. 
 
9. Metodologia 
O curso é presencial, desenvolvido através de aulas regulares, com métodos teórico-expositivos, 
pesquisa bibliográfica e produção de textos, dinâmicas de grupos e outros procedimentos de ensino. 
 

10. Duração e Periodicidade 

Início em Fevereiro de 2018 

11. Dias da Semana e Horários das Aulas 

Toda semana: segundas e terças, das 19h às 22h40, sábados das 8h às 17h, ou segundas, terças e 

quartas das 19h às 22h40. 

12. Carga Horária Total 

400 horas/aula 

13. Sistema de Avaliação 

 A avaliação de desempenho será estabelecida conforme os critérios de cada professor(a), ouvida 

a coordenadoria de curso. Cada disciplina deverá distribuir os pontos de zero a dez. 

 A frequência necessária para a aprovação será de 75% das atividades e a nota mínima para 

aprovação será 7,0 (sete).  

14. Certificado 

 Especiação em Teologia armínio-wesleyana e transformação social 

 
15. Programa de Curso 
 

Salvação 

Biografia de Jacó Armínio e de John Wesley 40  

Desenvolvimento soteriológico patrístico 40  

Fundamentos da Teologia Armínio-Wesleyana 40  

O método teológico Armínio-Wesleyano 40  

Contexto 

Fundamentos da Pesquisa Científica 40  

Sociedade contemporânea e direitos humanos 40  

Missão 

Contribuições sociais do movimento Wesleyano 40  

Arminianismo-Wesleyano e contemporaneidade 40  

Uma releitura da cosmovisão Wesleyana para o 
século XXI 

40 
 

O cristão como agente de transformação da cultura 40  

Total 400  
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Elaboração de TCC (Artigo ou Monografia) 40  

Total Geral 440  
 

 

 

 

 

15. Corpo docente: 

Nome Titulação 

Ágatha Heap Mestre em Ciências Sociais (MACKENZIE) 

Carlos Henrique O. de Paula Mestre em Administração (UNIFESP) 

Gerson Leite Doutor em Filosofia (UNICAMP) e Ciências da Religião (MACKENZIE) 

Matteo Ricciardi Mestre em Ciências da Religião (UFJF) 

Vinicius Couto Mestre em Teologia Prática (FABAPAR) 

16. Ementário 

SALVAÇÃO 
Biografia de Jacó Armínio e de John Wesley 
Apresentar o cenário político, social, filosófico e histórico no qual os dois representantes do 
pensamento arminiano-wesleyano viveram e como esses cenários impactaram suas teologias. 
Desenvolvimento soteriológico patrístico 
Demonstrar qual era a crença predominante dos pais da igreja acerca de predestinação, livre-
arbítrio, depravação total, resistibilidade à graça, eleição, perseverança e extensão da expiação. 
Fundamentos da Teologia Armínio-Wesleyana 
Elucidar os axiomas do pensamento armínio-wesleyano, a saber: depravação total, eleição 
condicional, expiação ilimitada, graça preveniente, segurança dos santos e santificação. 
O método teológico Armínio-Wesleyano 
Apresentar o método desenvolvido por Armínio para produzir seu pensamento teológico, bem como 
o quadrilátero wesleyano e a proposta de um quinquilátero. 

CONTEXTO 

Fundamentos da Pesquisa Científica 

Apresentação dos elementos relacionados à pesquisa científica, elaboração de projetos, normas da 

ABNT e orientações para escrita de um artigo científico 

Sociedade contemporânea e direitos humanos 

Estudo do desenvolvimento e implantação de uma política dos direitos humanos como a base para o 

ordenamento das relações sociais e políticas nos dias de hoje. 

MISSÃO 
Contribuições sociais do movimento Wesleyano 
Apresentar as contribuições sociais que os irmãos Wesley deixaram, bem como as contribuições 
metodistas e do movimento holiness, destacando a missão social na fundação da Igreja do Nazareno. 
Arminianismo-Wesleyano e contemporaneidade 
Expor a transformação cultural hodierna, apresentando as características da pós-modernidade e 
destacando a relevância que o arminianismo-wesleyano pode ter se pensar de modo mais holístico. 
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Uma releitura da cosmovisão Wesleyana para o século XXI 
Desenvolver a cosmovisão wesleyana de modo que seja uma teologia dialógica, a qual consiga buscar 
responder às questões contemporâneas. 
O cristão como agente de transformação da cultura 
Expor que o arminianismo-wesleyano não se limita à proclamação do Evangelho no sentido salvífico 
espiritual, mas que busca a redenção da cultura em sua visão de perfeição cristã. 

 

17. Admissão e Matrícula 

A admissão ao Curso será feita mediante os seguintes documentos: 

a) Ficha de Cadastro preenchida 

b) Diploma de Conclusão de Curso de graduação (Bacharel, Licenciatura ou Tecnólogo), ou 

documento equivalente 

c) Histórico Escolar da Graduação 

d) Curriculum Vitae 

e) Documentação pessoal (RG, CPF, Título de Eleitor) 

f) 1 foto 3 X 4  

g) quitação da primeira parcela 

Será cancelada e arquivada a matrícula de aluno (a) que: 

a) for infrequente 

b) apresentar rendimento total insuficiente. 

A matrícula será efetivada para todas as disciplinas previstas para o curso. 

Obs.: Não será permitido o trancamento parcial ou total do Curso. 

 

Ao final do Curso, concluídas todas as atividades letivas e obtida aprovação na frequência, 

aproveitamento e Trabalho de Conclusão de Curso, o (a) aluno (a) fará jus ao Certificado de 

Especialista na área do curso, fornecido pela FNB. 

 


