
 

Projeto de Estágio dos Alunos do STBL 

Propósito 

O discente do STBL cursando o 2º, 3º ou 4º ano do Seminário deve realizar, como 

cumprimento parcial dos créditos exigidos, estágios em igrejas ou instituições onde 

possam colocar em prática o que têm aprendido e assim contribuir para o Reino de Deus 

desenvolvendo seus dons e talentos. A carga horária mínima para ser aprovado nessa 

área: 

• 2º Ano: 40h/semestre 

• 3º Ano: 60h/semestre 

• 4º Ano: 80h/semestre 

O aluno precisa da autorização de seu pastor e do Coordenador de Estágios para 

realizar seu estágio. O ideal é que ele realize seu estágio em sua própria igreja, caso não 

seja possível por falta de oportunidades o mesmo irá procurar, junto com o 

Coordenador de Estágios, outra alternativa. 

Horas Contadas de Estágio 

Conta como horário de estágio os seguintes casos: 

• Tempo de estudo para dar aula ou pregar na igreja (3h) 

• Tempo de oração comunitária (vigília, reunião de oração, etc.) (2h); 

• Qualquer reunião da igreja do estágio que participe de forma ativa (1h); 

• EBD (dando aula – 1h30); 

• Pregação (50 min); 

• Saídas de evangelismo (2h) 

• Programas da igreja em que há participação ativa (2h) 

Autorização do Pastor 

O estagiário levará para seu pastor uma carta de apresentação do estágio que 

deverá ser devolvida ao Coordenador de Estágio indicando se o estágio poderá ser 

realizado na igreja que o enviou. Só poderá trocar de local de estágio se o primeiro não 

estiver lhe proporcionando as oportunidades necessárias, nesse caso as opções serão 

tratadas diretamente com o Coordenador de Estágios e também precisará de uma 

autorização de seu pastor. O aluno não pode, em hipótese alguma, abandonar o estágio 

por decisão própria, tudo será tratado junto com o Coordenador de Estágio. 

Ao final de cada semestre será entregue uma folha de avaliação que deverá ser 

entregue ao pastor ou líder da igreja onde foi realizado o estágio. A data de devolução 

da avaliação de estágio é uma semana antes do término das aulas. 

  



 

Carta ao Pastor 

O Seminário Teológico Batista do Litoral vem por meio desta comunicar ao Pastor 

que o aluno ____________________________________________________________, 

enviado pela igreja, cursando atualmente o _______ ano do curso de 

________________, tem que cumprir um estágio supervisionado para cumprir os 

requerimentos do Setor de Estágios do programa de graduação que está cursando. Esse 

estágio exige a dedicação de _______ horas por parte do aluno. O ideal é que ele(a) 

possa realizar essas horas na igreja que o enviou, assim a igreja pode acompanha-lo em 

todo o processo e crescimento que tem tido em seus estudos. O STBL reconhece que 

algumas circunstâncias não permitem que a igreja enviadora consiga utilizar o aluno de 

forma satisfatória, por isso pedimos ao Pastor que nos comunique através da devolução 

desta carta se deseja que ele(a) realize este estágio em sua igreja. Ao final de cada 

semestre o pastor realizará uma avaliação do estágio que entrará no histórico e comporá 

sua nota final do semestre. 

Se a resposta for positiva pedimos que o pastor escreva abaixo em que áreas o 

aluno pode ser utilizado. Caso a resposta seja negativa pedimos que o pastor autorize o 

aluno a realizar o seu estágio em outra igreja que será indicada pela Coordenação de 

Estágio do STBL. 

( ) Sim, desejo que o aluno realize seu estágio em nossa igreja. 

Áreas em que o aluno poderá ser utilizado: 

( ) Ministéiro Infantil 

( ) Juniores 

( ) Adolescentes 

( ) Jovens 

( ) Adultos 

( ) Casais 

( ) 3ª Idade 

( ) Evangelismo 

( ) Pregação 

( ) EBD 

( ) Música 

( ) Teatro 

( ) LIBRAS 

( ) Outro(s):_____________________ 

( ) Não será possível que ele realize o estágio em nossa igreja 

Por favor, escreva o motivo: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Ass. do Pastor:___________________________________________________________ 

 



 

A Coordenação de Estágios está aberta para qualquer tipo de esclarecimento quanto ao 

estágio do aluno. Qualquer problema com o estagiário deverá ser informado à 

Coordenação de Estágios para que sejam tomadas as medidas cabíveis. 

Contato com a Direção de Estágios: 

Diretora: Mônica Rosana Gomes Figueiredo 

E-mail: relacionamento@stblitoral.com.br 

Cel (Whatts): 99144-1210 


