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Prezado(a) aluno(a)
Saudações na Paz do Senhor!
Primeiramente, queremos dar-lhe bem-vindo à família eetadiana. Cremos que você,
quando optou fazer sua matrícula em nosso Curso de Teologia, fez esta escolha consciente de
que estaria ingressando em uma escola que preza pela dignidade e fidelidade aos princípios
cristãos, dentro de uma teologia ortodoxa-bíblica do movimento evangélico pentecostal.
Neste MANUAL, você vai encontrar as normas sobre o Curso de Teologia da EETAD
(nível Básico), aplicado na modalidade Webcurso, onde estão inseridas não só aquelas que
dizem respeito às suas obrigações como aluno, mas também aos seus direitos.
Portanto, leia-o com muita atenção e completamente. Para toda e qualquer dúvida a
respeito, entre em contato com a Secretaria do Webcurso para os devidos esclarecimentos.
Nosso profundo desejo é que, durante o tempo em que você estiver estudando este
curso, tire o máximo proveito para que seja mais um(a) valoroso(a) crente a serviço da obra de
Deus, como aquele(a) “... que não tem de que se envergonhar...” e, depois de ter concluído o
curso, que venha a manejar bem “... a palavra da verdade...” (2Tm 2.15).
Que o Senhor lhe abençoe e guarde.
A Diretoria.
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MANUAL DO ALUNO

1. APRESENTAÇÃO
1.1 - O Webcurso é uma modalidade de aplicação do Curso de Teologia da EETAD em
seu nível Básico pela internet, através da plataforma Moodle.
1.2 - Esta modalidade preenche as exigências acadêmicas do programa de Educação
Teológica a Distância, ficando o seu reconhecimento a critério dos órgãos competentes, no
âmbito das respectivas denominações evangélicas.

2. DURAÇÃO DO CURSO
Dependerá da disponibilidade de tempo do aluno em estudar o manual de cada matéria,
responder os questionários de exercícios propostos, assistir as aulas e submeter-se à
avaliação acadêmica.

3. CURRÍCULO DO CURSO
Compõe-se de 16 (dezesseis) unidades de ensino, correspondentes a 16 créditos
acadêmicos.
Nível Básico*
01 - BIBLIOLOGIA
04 - HOMILÉTICA
07 - AS EPÍST. GERAIS
10 - AS EP. PAULINAS II
13 - OS PROF. MAIORES
16 - DANIEL E APOCALIPSE

02 - DOUTRINAS BÍBLICAS
05 - O LIVRO DE ATOS
08 - O PENTATEUCO
11 - AS EP. PAULINAS III
14 - OS PROF. MENORES

03 - OS EVANGELHOS
06 - AS EP. PAULINAS I
09 - HERESIOLOGIA I
12 - HISTÓRIA DE ISRAEL
15 - OS LIVROS POÉTICOS

*Alterações nas grades curriculares serão informadas antecipadamente.

4. MATRÍCULA NO CURSO
O interessado deverá acessar o site (http://webcurso.eetad.com.br), e preencher sua ficha
de inscrição, recebendo após um e-mail de confirmação de matrícula, contendo informações
sobre formas de pagamento e conteúdo da matéria a ser estudada.

5. MATERIAIS DO CURSO
5.1 - São editados e fornecidos pela própria escola, sendo, para cada matéria, um manual
de estudo (livro-texto) e demais materiais como vídeo aula, lições do manual de estudo e testes
de avaliação, todos disponibilizados na plataforma Moodle.
5.2 - Todo material disponibilizado na plataforma estará acessível ao aluno a qualquer
tempo, durante o período que o mesmo estiver cursando. Quando do término do curso ou no
caso de se constatar sua desistência, seu acesso à plataforma será encerrado.
5.3 - As vídeo aulas são as mesmas utilizadas na modalidade Telecurso, as quais foram
convertidas em formato FLV, a fim de que pudessem ser utilizadas na plataforma Moodle.
5.4 - Havendo desistência ou mudança de endereço do aluno, o mesmo deverá informar
urgentemente, por escrito (e-mail, fax ou carta), a Secretaria do Webcurso, a fim de que as
providências necessárias sejam tomadas, quer de cancelamento da matrícula ou alteração no
cadastro.
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6. PLANO DE ESTUDO
6.1 - Cada matéria é estudada em 10 aulas correspondentes ao número de lições de cada
manual de estudo, sendo que, cada lição é composta de textos explicativos, vídeo aula e
exercícios para auto avaliação.
6.2 - Para obter total aproveitamento da matéria, o aluno necessitará dispor de, pelo
menos, uma hora diária para estudo. Cada lição deverá ser estudada individual e sequencial,
sendo que, primeiramente o aluno deverá ler o texto referente à lição, assistir a respectiva
vídeo-aula e responder os exercícios on-line.
Nota: Com esses procedimentos, objetivamos uma melhor compreensão e fixação do
conteúdo que estará sendo estudado, onde o aluno, dentro do plano aqui indicado,
poderá, em pouco tempo, iniciar uma nova matéria.

7. AVALIAÇÃO ACADÊMICA
7.1 - Ao término das lições 5 e 10 de cada matéria, o aluno será conduzido a responder um
Teste de Avaliação composto por 25 questões, sendo que, o primeiro refere-se ao conteúdo
das lições 1 a 5, e o segundo às lições 6 a 10.
7.2 - Para cada Teste de Avaliação o aluno poderá responder somente com uma única
tentativa, através da plataforma, sem consulta, com feedback para auto avaliação, dispondo de
30 minutos sem interrupção.
7.3 - Ao término do período de 30 minutos, a plataforma encerra automaticamente as
respostas enviando para nosso banco de dados os exercícios respondidos.
Nota: recomendamos que o aluno salve as questões já respondidas à medida em que
preenche o questionário, assim evitando possíveis danos às suas respostas, no caso de
falhas na conexão e ou outros problemas vinculados ao seu computador ou no servidor.

8. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ACADÊMICA
8.1 - A avaliação de cada matéria deste nível vale 10.0 (dez) pontos, quando respondida
corretamente. A nota mínima de aprovação por matéria é 7.0 (sete), corrigidas
automaticamente pela plataforma.
8.2 - A média final será calcula mediante a somatória dos Testes de Avaliação 1 e 2.

9. RECUPERAÇÃO ACADÊMICA
9.1 - A EETAD-Webcurso enviará por e-mail a proposta de Recuperação Acadêmica, tão
logo tenha o resultado de sua nota informada pela plataforma ao nosso sistema.
9.2 - O Questionário de Recuperação Acadêmica estará disponível no tópico da lição 01 de
cada matéria mediante pagamento.
9.3 - O Questionário de Recuperação é composto de 50 questões, contendo exercícios das
lições 1 a 10 que o aluno terá de responder através da plataforma, sem consulta.
9.4 - O Aluno terá uma única tentativa, com feedback para auto avaliação, dispondo de 60
minutos sem interrupção.
9.5 - Ao término do período de 60 minutos, a plataforma encerra automaticamente as
respostas enviando para nosso banco de dados os exercícios já preenchidos.
Nota: recomendamos que o aluno salve as questões já respondidas à medida em que
preenche o questionário, assim evitando possíveis danos às suas respostas, no caso de
falhas na conexão e ou outros problemas vinculados ao seu computador ou no servidor.
9.6 - A Secretaria do Webcurso, após o recebimento da nota do Questionário de
Recuperação, dará ciência ao aluno do resultado obtido (aprovado/reprovado). A nota para
aprovação é 7.0 (sete). Em caso de reprovação, o aluno deverá cursar a matéria novamente.
Em caso de aprovação, o aluno receberá a proposta para cursar a próxima matéria.
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9.7 - O valor de cada recuperação é de 50% do custo vigente de uma matéria pago
conforme (item 12).

10. CUSTO DO CURSO
10.1 - O aluno pagará o Custo do Curso referente à cada matéria.
10.2 – Na eventualidade de um aumento no Custo do Curso, a Secretaria do Webcurso
comunicará aos alunos o seu novo valor.

11. CONCLUSÃO DO CURSO
11.1 - Tão logo a Secretaria do WebCurso constate que o aluno concluiu o curso e que
está apto para receber seu documento de conclusão, lhe solicitará o preenchimento do
formulário CDC – Confirmação de Dados do Concluinte, acompanhado do respectivo
pagamento da taxa de formatura (item 12).
11.2 - A EETAD emitirá para os respectivos formandos o seguinte documento:
- CERTIFICADO CONCLUSÃO DO CURSO BÁSICO DE TEOLOGIA — Sistema EAD – Educação a
Distância via Webcurso (em papel especial, pago – item 12) ou
- CERTIDÃO DE CONCLUSÃO DO CURSO BÁSICO DE TEOLOGIA — Sistema EAD – Educação a
Distância via Webcurso (em papel ofício, gratuito).
11.3 - O Histórico Escolar completo do curso é enviado juntamente com o documento de
conclusão. Caso o aluno necessite de via avulsa, durante ou após o curso, será cobrada uma
taxa (item 12).
11.4 - O envio do documento de conclusão é feito por correspondência, mediante a
cobrança de uma taxa de formatura (item 12), mais as despesas postais.

12. FORMAS DE PAGAMENTO
As taxas citadas neste MANUAL serão cobradas pela EETAD das seguintes formas:
12.1 - Os pagamentos serão efetuados de acordo com as informações contidas no e-mail
de solicitação de matéria, enviado ao aluno antes de iniciar cada matéria.
12.2 - A seguir, as taxas cobradas pela EETAD aos alunos do Webcurso:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Material do curso por matéria (manual de estudo on-line e impresso e vídeo on-line).
Aquisição de mídia extra (em DVD) por matéria .............................. 40,00.
Reestudo de matéria ....................................................................... 100% do c.c.
Recuperação acadêmica por matéria ...............................................
50% do c.c.
Emissão de via avulsa do Histórico Escolar ..................................... 16,00
Taxa de rematrícula ....................................................................... 35,00
Taxa de transferência ...................................................................... 24,00
Certificado de Curso Básico de Teologia (papel especial) ................
50% do c.c.
Emissão de 2ª via de documento de conclusão ...............................
40% do c.c.
* c.c. = custo do curso por matéria (vigente)
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13. DESISTÊNCIA DO CURSO
O aluno será considerado Desistente, quando o mesmo informar a Secretaria do Webcurso
ou se permanecer mais de 12 meses sem nenhum contato ou acesso à plataforma. Desta
forma o seu acesso à plataforma será cancelado e as matérias cursadas serão suspensas,
ficando a critério do conselho acadêmico a sua validação ou não em um possível retorno ao
curso.

14. TUTORIA ON-LINE
O aluno do Webcurso EETAD tem à sua disposição tutores capacitados para lhe auxiliar
em dúvidas que venha a ter, relacionadas com o assunto da matéria em curso. Estes tutores
estarão disponíveis no horário comercial através do e-mail tutoria@eetad.com.br.

15. REQUISITOS MÍNIMOS DA PLATAFORMA
Para que o aluno possa utilizar corretamente a plataforma Moodle e extraia dela todo o
conteúdo do curso, sem prejudicar o seu desenvolvimento acadêmico, se faz necessário o uso
de um computador com acesso à internet, com no mínimo 1 Mb (megabit) de velocidade
(assistir as vídeo-aulas), além disso seu navegador deverá ser capaz de executar arquivos de
textos do tipo PDF (formato da Adobe de Documentos Portáveis), e arquivos de vídeo do tipo
FLV (Adobe Flash Player).

ATENÇÃO!
Todos os contatos e controle do curso serão feitos diretamente pela Secretaria do Webcurso
da EETAD, em sua sede, em Campinas (SP).
Sempre mencione seu número de matrícula em quaisquer contatos.
Mantenha seus dados sempre atualizados conosco.
Toda remessa deverá ser sempre nominal à:

EETAD-Webcurso
Caixa Postal 1031 • Campinas - SP • 13012-970 • Brasil

Também faça uso de nosso telefone, fax, ou e-mail:
Fone: (19) 3757-5700 • Fax: (19) 3757-5707 • E-mail: webcurso@eetad.com.br

Campinas (SP), Janeiro de 2016.
A Diretoria.
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