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INICIANDO
Nesse Guia do Aluno você encontrará todas as informações
para que sua experiência no STBL seja muito especial. Por isso,
acesse o guia sempre que precisar pelo nosso AVA (Ambiente
Virtual de Aprendizagem). Nosso desejo é que sua experiência
nessa escola lhe dê ferramentas para aprofundar-se no estudo
e vivência da Palavra de Deus de forma produtiva, libertária,
conciliadora e genuinamente cristã.
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1 Conselhos Acadêmicos
Todo início de jornada acadêmica requer adaptações e
mudanças em nossa rotina de vida. Para ajudar você a passar
essa fase de transição, oferecemos alguns conselhos práticos:

Organize seu tempo.
Tenha uma agenda para registro de
estudo e tarefas.
Estude um pouco todos os dias.

Faça as tarefas.
Você verá que as matérias têm um
número de tarefas semanais para ajudar
você a construir os conhecimentos. Não
deixe as tarefas se acumularem!

Prepare-se para as aulas.
Separe os livros e cadernos que
você utilizará na noite de aula.
Leia o conteúdo das matérias
ensinado na aula anterior. Isso
manterá você sempre atualizado.

“E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação,
fazei-o em nome do Senhor Jesus [...]” Cl.3:17a

Mantenha a mente aberta.
Os estudos bíblicos, os
estudos teológicos, a reflexão
proposta pelos professores nos
encontros de ensino, o
compartilhar da vida e da
Palavra com os colegas, abrirá
diante de você muitas
oportunidades para enxergar e
questionar a sua rotina de vida em casa, no trabalho e mesmo
na igreja, sua comunidade de fé. Por isso, é necessário que você
continue aberto para refletir, analisar e transformar cada nova
informação em benefício para a sua vida cristã.

Use a Biblioteca para estudar. Acostume-se a
frequentar a Biblioteca do STBL todos os dias e não só em
seu tempo de Estudo e Pesquisa1. Assim, poderá aprofundar
todos
os
conteúdos
compartilhados pelos professores
em classe. Haverá a oportunidade
de acesso a muita informação nova
através de livros e artigos. Você
deve priorizar o estudo, já que o
Senhor lhe trouxe aqui! Desliguese um pouco da televisão,
Facebook, Whatsapp ou outros distrativos que poderão roubar
tempo precioso de estudo.

1

Tempo destinado exclusivamente ao estudo.

ORE & DEDIQUE-SE durante todo o seu curso a
aprender, amar a Deus e a Sua Palavra.
Alguns justificam a falta de estudo da Palavra afirmando que
“a letra mata”. Infelizmente, este texto é citado e interpretado
erradamente, fora de seu
contexto. Jesus nunca quis
dizer que estudar a Palavra
de
Deus poderia trazer danos
espirituais, senão a Bíblia
seria uma mentira geradora
de engano. Depender do Espírito
Santo para interpretar a Bíblia é
essencial, mas se Ele dispensasse a leitura e o estudo destes
princípios de vida de Deus não precisaria ter deixado centenas
e centenas de nossos irmãos e irmãs morrerem para que os
manuscritos do Novo Testamento não caíssem nas mãos do
diabo. E ainda, não precisaríamos da Bíblia, pois Ele mesmo
revelaria toda a vontade de Deus a todo discípulo e todos
seriam plenamente conhecedores de Deus2.

PROBLEMAS acontecerão.
Toda pessoa que se dedica ao estudo das
Escrituras enfrenta lutas espirituais. Saiba
que quando um time ultrapassa o meio de
campo rumo ao gol do adversário, sempre
encontrará dificuldades e, muitas vezes, a
dor ocasionada por uma entrada violenta!
Mas fique firme, estamos do lado vencedor! Quanto maior a
luta mais força buscamos do Senhor para continuar a fim de
2

Leia os textos: Jo.5:39; Lc.24:27; Rm.15:4; 2 Tm.3:16,17 e 4:2.

sermos para o louvor da Sua glória, fazendo Seu amor
conhecido de todos os carentes de Deus.

REVISÃO
Organize seu tempo.
Faça as tarefas.
Prepare-se para as aulas.
Mantenha a mente aberta.
Use a Biblioteca para estudar.
ORE & DEDIQUE-SE durante todo o seu curso a
aprender, amar a Deus e a Sua Palavra.

PROBLEMAS acontecerão.

“Fiel é O que vos chama, O qual também o fará”. 1Ts.5:24

2 Calendário do Primeiro Semestre

FEVEREIRO
S

T

Q

Q

Sx Sb

1 2
5 6 7 8 9
12 13 14 15 16
19 20 21 22 23
26 27 28

D

3
10
17
24

4
11
18
25

Sx Sb

D

5-7 – Semana Inaugural
8-9 – Integração dos alunos
12-13 – Carnaval

MARÇO
S

T

Q

Q

1 2
5 6 7 8 9
12 13 14 15 16
19 20 21 22 23
26 27 28 29 30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

Sx Sb

D

30 – Sexta-Feira Santa

ABRIL
S

T

Q

Q

3 4 5 6
9 10 11 12 13
16 17 18 19 20
23 24 25 26 27

2

30

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2-6 – Semana Teológica
9-13 – Recesso
30 – Emenda feriado (01/05)

MAIO
S

T

Q

Q

Sx Sb

1 2 3 4
7 8 9 10 11
14 15 16 17 18
21 22 23 24 25
28 29 30 31

D

5
12
19
26

6
13
20
27

Sx Sb

D

1 – FERIADO (Dia do
trabalho)
12 e 26 – Módulo: Teologia
dos Puritanos

JUNHO
S

T

Q

Q

1
4 5 6 7 8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29

2
9
16
23
30

3
10
17
24

Sx Sb

D

1 – Emenda feriado (31/06)
22 – Término das aulas do
Semestre

JULHO
S

T

Q

Q

2
9
16
23
30

3 4 5 6
10 11 12 13
17 18 19 20
24 25 26 27
31

7
14
21
28

1
8
15
22
29

02 – Entrega das notas
09 – FERIADO (Revolução
de 32)
23-29 – Secretaria fechada

3 Grade de Matérias

4 Perguntas mais frequentes
Qual o dia para o pagamento da mensalidade?
O aluno decide quando pagar. Se pagar entre dia 1 e 5 de
cada mês obterá o desconto. De 6 a 10 pagará o preço normal.
De 10 em diante, serão acrescidos multa de 2% de juros e juros
compostos de 1% ao mês.
Quantas mensalidades fazem parte de meu
investimento financeiro?
São 6 mensalidades por semestre letivo + 1 matrícula em
Janeiro. Caso o aluno matricule-se para o segundo semestre.
Se eu não conseguir pagar?
Deverá comunicar-se imediatamente com a secretaria.
Quais as consequências do não pagamento?
O aluno terá uma conversa agendada com a reitoria para
juntos orarmos e definirmos a melhor forma de lidar com a
situação.
O que são créditos acadêmicos?
É o valor que cada matéria tem dentro do currículo do
STBL. Geralmente oferecemos matérias de dois créditos. A
somatória deles dirá se o aluno poderá formar-se ou não.
O que são os módulos?
O STBL oferece semestralmente módulos avulsos que cada
aluno decidirá fazer ou não. Os módulos são também abertos
para quem não é aluno do STBL. Para os alunos do STBL, os
módulos contam como Atividades Complementares necessárias
para a conclusão do curso.

O que são Atividades Complementares?
São atividades referentes a habilidades, conhecimentos,
competências e atitudes adquiridas fora do ambiente escolar
que visam ao enriquecimento do aluno, alargando o seu
currículo com experiências e vivências acadêmicas internas ou
externas ao curso. Embora não façam parte das disciplinas que
os alunos devem cursar, são consideradas diretamente
pertinentes à sua formação, tais como atividades de extensão,
pesquisa, iniciação à docência, participação em eventos,
publicações, etc.
Quem é obrigado a realizar atividades complementares?
Todo aluno matriculado a partir do primeiro semestre de
2016 deve realizar as atividades complementares completas,
sob pena de não conseguir colar grau ao final do curso. Já os
alunos que começaram antes de 2016 devem cumprir o número
de acordo com o tempo que falta para se formar.
Quantas horas de atividades complementares devem ser
realizadas?
Para os alunos que ingressaram em 2016 devem ser
realizadas 160 horas de atividades complementares,
correspondendo a 10 créditos. Para os alunos que iniciaram em
2015, devem ser realizadas 120 horas de atividades
complementares, correspondendo a 6 créditos. Para os alunos
que iniciaram em 2014, devem ser realizadas 80 horas,
correspondendo a 4 créditos. Para os alunos que iniciaram em
2013, devem ser realizadas 40 horas, correspondendo a 2
créditos.

Quais atividades são consideradas complementares?
Além dos módulos oferecidos pelo STBL, encaixam-se
cursos na área teológica oferecida por outras instituições que
emitam um certificado de participação (simpósios,
conferências, Assistência de congressos, seminários,
conferências, palestras, publicação de artigos, realização de
monografias (não curriculares), apresentação de trabalhos em
eventos científicos e participação com trabalhos em concursos,
exposições e amostras, atividades de extensão, como cursos e
disciplinas cursadas em programas de extensão).
O Estágio Supervisionado e as atividades dele decorrentes
podem ser computados como atividade complementar?
Não. O Estágio Supervisionado é carga horária curricular,
portanto não pode ser considerado complementar.
Posso realizar atividades durante as férias?
Sim, as atividades podem ser realizadas durante as férias.
Mas mesmo durante as férias devem ser respeitados os prazos
e procedimentos para sua realização.
Quantas horas são atribuídas por atividade?
O critério de atribuição padrão é o tempo efetivamente
despendido pelo aluno para a realização da atividade. Quando
não houver descrição do número de horas na comprovação da
realização da atividade, a Diretoria Acadêmica fixará por
estimativa. Os módulos realizados no STBL já têm número de
horas pré-fixado, assim como certas atividades pré-autorizadas
pela Diretoria Acadêmica.

Quantos horas equivalem a um crédito?
Cada quinze horas computadas representam um crédito no
histórico escolar.
Vim de outra instituição, por transferência. Posso
computar as atividades complementares lá cursadas?
Sim, até o limite máximo de 50% das horas se transferido
para o novo currículo e contanto que as atividades realizadas e
suas cargas horárias sejam compatíveis com o fixado no
Regulamento, o que será avaliado pela Direção Acadêmica.
Para requerer este aproveitamento e a avaliação de
compatibilidade, o aluno deve apresentar o histórico escolar
descritivo das atividades realizadas (se já tinham sido
computadas na outra instituição).
Qual é o procedimento para o cômputo das horas de
atividades complementares?
O aluno deverá entregar uma cópia do certificado do
curso ou do congresso do qual participou ou entregar um
relatório detalhado do que foi realizado, caso não emitam o
certificado.
O que deve ser anexado ao relatório?
Devem ser anexados ao relatório os documentos
comprobatórios da realização da atividade, conforme exigido
pelo regulamento para cada tipo de atividade, como por
exemplo, o certificado de presença em congresso ou seminário,
etc.
Como deve ser apresentado o relatório?
O relatório, quando exigido, deve conter identificação do
aluno, indicação da natureza da atividade, seus participantes,

seu local e sua data, e sua duração (o modelo de relatório
encontra-se no AVA).
Além disso, o relatório deve conter descrição pormenorizada
dos fatos envolvidos na própria atividade, o que varia
dependendo de sua natureza. Por exemplo, o relatório de
estágio deve conter os atos que costumam ser realizados pelo
estagiário, o relatório de palestra deve conter uma resenha do
que foi apresentado, e assim por diante.
O relatório será rejeitado se for considerado insuficiente para
demonstrar que o aluno atendeu integralmente à atividade ou
pode ser conferida carga horária inferior tendo em vista
critérios de desempenho e qualidade. Os casos de identificação
de plágio de relatório são encaminhados à comissão disciplinar,
para a aplicação das sanções cabíveis, que podem chegar a
suspensão e jubilamento.
Quantos anos dura o curso?
O STBL tem três cursos sequenciais. Se o aluno fizer parte
de todas as matérias oferecidas no semestre terá a seguinte
perspectiva: Curso Crescimento Cristão – dois semestres. Curso
Estudos Teológicos – quatro semestres e Bacharel Livre em
Teologia – seis semestres. Ao todo 160 créditos são necessários
para se formar no STBL.
Esses cursos são reconhecidos pelo MEC?
O curso não é reconhecido pelo MEC. O STBL é filiado à
AETAL (Aliança Evangélica de Educação Teológica na América
Latina) e à ABIBET (Associação Brasileira de Instituições Batistas
de Ensino Teológico).

E o material didático?
Cada educador decidirá se usará apostilas ou não. Procure
levar sempre a Bíblia e um caderno universitário para
anotações.
Quantas faltas posso ter em uma matéria?
O aluno deverá cumprir obrigatoriamente 75% de
presença por matéria. Por exemplo: temos em média 18
semanas com aulas duplas por semestre, o que perfaz 36
presenças. Logo, o aluno poderá ter até 9 faltas sem
justificativa. Além destas, o aluno poderá justificar mais 2
faltas. O total é de 11 faltas no máximo!
Faltas justificadas: 1. Doença: atestado ORIGINAL, que
contenha data e carimbo do médico. 2. Serviço: carta da
empresa ou xerox da escala de serviço devidamente carimbada
e assinada pelo superior. 3. Problemas de morte na família: o
aluno deverá notificar a secretaria do STBL, por escrito, e-mail
ou telefone. 4. Problemas ministeriais: temos vários alunos que
são pastores e líderes em suas igrejas, entendemos que
algumas situações exigem que eles estejam presentes, porém
essas situações serão avaliadas individualmente e de
preferência o aluno deverá trazer uma carta da liderança da
igreja explicando as faltas.
E quanto aos atrasos?
O aluno estará atrasado quando chegar APÓS a chamada
inicial ou até 15 minutos depois do horário de início, depois que
desses der 15 minutos, receberá falta na primeira aula. e cCaso
chegue antes do começo da segunda aula, receberá presença
normalmente. A cada três (3) atrasos o aluno receberá UMA
FALTA.
Como posso pegar livros na Biblioteca?

Cada aluno terá sua carteirinha específica. Sem ela não poderá
emprestar os livros. As regras estão afixadas no mural da
Biblioteca.
“A ninguém fiqueis devendo cousa alguma [...]”. Rm.13:8a
5 Finanças
A maior fonte de sustento do STBL são as mensalidades dos
alunos, além disso contamos com alguns mantenedores que
ofertam periodicamente. Portanto, se cada um não tiver em
mente que sua mensalidade sustenta Diretoria, Secretaria,
Biblioteca, Professores, Pessoal da limpeza, Portaria, Xerox,
material de limpeza... etc., ficará muito difícil continuarmos a
oferecer serviços de qualidade a você. Por favor, procure ser fiel
nesse particular!
6 Confissão de fé
Por ser um Seminário da Associação das Igrejas Batistas do
Litoral Paulista (AIBALP) adotamos a Confissão de Fé da
Convenção Batista Brasileira. Você pode encontrar o arquivo da
Confissão de Fé no AVA do STBL.

7 Alunos do 4º Ano

PROJETO DE PESQUISA
O 4º ano precisa acostumar-se com a sequência de
acontecimentos que culminarão no final do ano. O Projeto de
Pesquisa é a proposta do acadêmico para o STBL. Ou seja, você
partirá de uma problemática que lhe chama a atenção para ser
o seu objeto de pesquisa. A partir daí deverá montar seu
projeto, que se for aceito, será o ponto de partida para seu TCC.
Vocês terão um bimestre de aulas na matéria de Projeto de
Pesquisa para aprender como se faz e desenvolver seu Projeto.
ORIENTAÇÃO DO TCC
No corpo do Projeto que você entregará existe um espaço
para indicação de um professor ou professora que gostaria de
ter como seu/sua orientador (a). Você não deve entrar em
contato com o professor, pois o STBL fará isso, assim que seu
Projeto for corrigido e aprovado. A partir daí o professor será
procurado e poderá aceitar ou não a orientação do seu Projeto
de Pesquisa. Cada professor tem áreas específicas que gostam
de desenvolver e, talvez, o seu Projeto não o cative. Se isso
ocorrer, o STBL indicará um novo orientador para você.

O Trabalho de Conclusão de Curso
O acadêmico deverá procurar ter em mãos a apostila de
Normas para Trabalhos e Monografias do STBL que se encontra
no AVA. Ela explica claramente a forma como o TCC deverá ser
elaborado.
BANCA EXAMINATÓRIA
Após a entrega do TCC, ele será avaliado em sua forma por
uma banca composta por seu orientador e por mais dois
professores. A banca é responsável por dar a nota final do aluno
que é composta por:
• Conteúdo Teológico: 95% da nota final
• Normas Técnicas: 5% da nota final
Se as normas estiverem muito aquém do padrão exigido o
trabalho será devolvido para que seja adequado aos padrões,
caso não haja tempo hábil o aluno não entregará no ano
vigente, somente no ano seguinte.
APRESENTAÇÃO DE SEMINÁRIO
Os alunos cujos trabalhos alcançarem uma nota 9,0 ou superior
serão convidados a apresentarem seus trabalhos em forma de
um seminário aberto ao público geral diante da banca
examinadora. Esta apresentação não vale ponto e é
completamente facultativa.
a. Duração da Apresentação (50 minutos)
A apresentação se dará da seguinte forma: 30 minutos para
apresentação do TCC; 10 minutos para arguição pela Banca; 10
minutos para a réplica do aluno

b. Critérios de Avaliação
A banca examinará: Forma do trabalho (Regras e Normas do
STBL), conteúdo do trabalho (Abordagem da problemática,
desenvolvimento da pesquisa e conclusão).
c. Recursos Pedagógicos
Os alunos deverão fazer a reserva de equipamento
pedagógico junto à nossa secretaria com antecedência.
d. Formatura
Os acadêmicos aprovados pelas Bancas deverão cumprir o
restante dos requisitos para término do processo de aprovação
junto à secretaria3 do STBL. A formatura dos aprovados no 4º
ano será feita em data a ser marcada pelo STBL.

3

Pagamento da taxa de encadernação e entrega do TCC impresso (ou
poderá pagar pelo serviço), em DUAS VIAS, com TODAS AS
CORREÇÕES DE FORMA apontadas pela Banca Examinadora. Não
serão aceitos trabalhos fora do padrão estabelecido pelo STBL. O
acadêmico que não atender todos os requisitos não participará,
AUTOMATICAMENTE, DA COLAÇÃO DE GRAU DO ANO EM CURSO,
podendo retornar para a formatura da turma seguinte, se atender às
exigências da Diretoria Acadêmica.

8 Estudo e Pesquisa
Em quase todos os semestres você deverá ter um período
de Estudo e Pesquisa (confira seu cronograma para saber
quando você terá esse período). Esse período serve para que
você possa criar um hábito de estudo e ter um tempo no
seminário para pesquisar e preparar os trabalhos pedidos pelos
professores. Se você usar bem esse tempo conseguirá realizar
bastante coisa.
Esse período de
Estudo e Pesquisa é
obrigatório e conta
como
crédito
acadêmico. Para que a
sua
presença
seja
confirmada você precisará assinar a lista de chamada que será
colocada em uma mesa da Biblioteca. Se o seu período de
Estudo e Pesquisa for o das 19h15 às 20h45 a lista de chamada
ficará à disposição até às 19h30, depois disso ela será retirada e
você não poderá mais assiná-la, ficando com falta naquele dia.
Se o seu período for o das 21h às 22h30 a lista só ficará à
disposição das 22h15 às 22h30.

9 Estágios
Os estágios são obrigatórios a partir do 2º ano. Todos os
alunos devem cumprir determinadas horas semestrais de
estágio em suas
igrejas ou instituições
aprovadas pelo STBL.
No começo do
2º ano o aluno deverá
entregar uma ficha de
estágio
(AVA)
preenchida à Diretoria de Estágios do STBL devidamente
preenchida e assinada pelo pastor de sua igreja. Sem essa ficha
o aluno não terá computado os créditos do Estágio.
No final do Semestre o aluno deverá entregar um
Relatório de Estágio à Diretoria de Estágio para que seus
créditos sejam computados. Nesse relatório deve constar todas
as atividades realizadas pelo aluno durante o semestre onde ele
utilizou seus dons para servir à igreja, ou alguma outra
instituição. Cada ano tem seus números de horas a cumprir:
2º - 40 horas
3º - 60 horas
4º - 80 horas
Caso o aluno não tenha oportunidades em sua igreja
para servir deverá procurar a Diretoria de Estágio para
conversar sobre como a situação pode ser resolvida.

10 Biblioteca
A Biblioteca é o lugar onde você irá realizar suas pesquisas
e estudar durante o período de Estudo e Pesquisa. Algumas
regras devem ser seguidas enquanto você
está na Biblioteca. Você verá alguns
cartazes com informações espalhados pela
Biblioteca, siga suas orientações para o
bom andamento dos estudos.
•

•
•

Para retirar um livro da biblioteca você deve levalo até a bibliotecária que fará o empréstimo pelo
número de seu RA.
Preste atenção ao número de dias que você tem
para ficar com o livro, pois a multa por atraso na
devolução é de R$ 3,00 por dia.
Você também pode reservar um livro pelo site da
Biblioteca. A reserva tem duração de 24 horas.

Algumas coisas que você deve sempre se lembrar:
1. Quando pegar algum livro no acervo NÃO o coloque de
volta onde você o pegou, a bibliotecária fará isso. Cada
livro tem o lugar certo no acervo e se colocado no lugar
errado será difícil encontra-lo posteriormente.
2. Não coma dentro da biblioteca, nem leve copo de água
ou de outros líquidos.
3. Mantenha silêncio, a biblioteca é um ambiente de
estudo e conversas paralelas atrapalham a
concentração de quem está estudando.
4. Você pode ouvir música a vontade, contanto que tenha
fone de ouvido. Coloque o celular para vibrar.

5. Os computadores nas bancadas da biblioteca estão à
disposição dos alunos, não instale nenhum aplicativo
sem autorização da bibliotecária ou da secretária.

11 AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem)
O AVA é a ferramenta do STBL para facilitar o
aprendizado e a comunicação entre alunos, professores e o
STBL. Nele você encontra as matérias onde está inscrito, as
notas dos semestres anteriores, você pode conversar com
outros alunos, entrar em contato com seus professores, fazer o
download de materiais que os professores deixaram para vocês,
como o Conteúdo Programático e artigos para leitura (não será
mais necessário que todos levem o pendrive para que o
professor passe os arquivos).

O seu login e senha é o seu número R.A. que está na sua
carteirinha do STBL, se você ainda não tem o seu número R.A.
fale com a secretaria. Em seu primeiro login será pedido que
você realize a mudança da senha, guarde-a bem. Passe um
tempo olhando todas as ferramentas existentes no AVA, os
professores irão fazer uso delas.
Na página inicial do AVA você encontrará um link para o
servidor da biblioteca on-line do STBL, lá você pode procurar os
livros que temos em nossa biblioteca e ver sua disponibilidade.

No site do seminário também é possível acessar o banco de
dados da biblioteca. www.stblitoral.com.br.

