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PROJETO TIMÓTEO – 2020  

INFORMAÇÕES PRELIMINARES 
 

Olá querido(a) candidato, 

Nos alegramos em Deus pela possibilidade de fazer parte de seu treinamento! Neste 

informativo você encontra informações a respeito da vida do aluno após a aprovação da 

inscrição. É importante que leia com atenção e deixe seus líderes eclesiásticos inteirados 

também acerca da filosofia e práticas da Escola Antioquia. 

 

 
 

DATA DE INÍCIO: 
 

1)  Nosso ano letivo inicia dia 03 de Fevereiro de 2020; 

 
 

TESTES:  
 

2)  No período de sua chegada no Vale da Bênção, após a aprovação de sua candidatura, 

haverá testes de Conhecimento Bíblico, Português e Psicológico: 

O teste psicológico custa cerca de R$ 120,00 – O pagamento está incluso na matrícula 

 
 

ESTÁGIO MINISTERIAL SUPERVISIONADO: 

 

A Escola Ministerial Antioquia possui um programa de Estágio Supervisionado de caráter 

curricular obrigatório que proporciona experiências ministeriais significativas para o aluno, 

visando seu amadurecimento e crescimento na prática do conhecimento teológico adquirido por 

meio do treinamento teórico. O Estágio Supervisionado procurará abordar diferentes áreas da 

atuação ministerial.  

Além do Estágio Supervisionado na igreja local, o aluno também deverá participar de 

algumas viagens específicas – Projeto Carnaval, viagens interestaduais e uma viagem transcultural 

(Projeto Férias) no mês de Janeiro. As viagens são agendadas no calendário escolar e informadas 

previamente aos alunos e pastores. Os custos da viagem são de responsabilidade do aluno. 

 

1. Estágio Local semanal com atividades nas diferentes áreas: Eclesiástica, Evangelística, 

Social e Ambiental, com calendário pré-fixado pela Supervisão do Estágio. 

 

2. Projeto Carnaval: 

Nos dias do feriado de Carnaval temos uma viagem evangelística para uma região necessitada 

de palavra e obra. 

 

3. Viagem interestadual: anualmente a Escola promove uma viagem de cerca de uma semana 

para outro estado do Brasil, normalmente no segundo semestre. Esta viagem proporciona 

experiências evangelísticas e de prática social. 
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4. Prática Transcultural – Projeto Férias:  

O Projeto Férias, viabilizado pela Geração Antioquia, tem 15 dias de duração e acontece no 

mês Janeiro, visando proporcionar uma rica experiência em missões transculturais, por meio de 

atividades nas diferentes áreas propostas pelo Estágio Supervisionado. Local: normalmente no 

Paraguai (sujeito a alteração pelos promotores da viagem). Valor: Por volta de R$ 1.500,00 

(baseado nos valores das viagens de 2019 - incluso transporte, alimentação e hospedagem). 

 

Captação de Recursos: Os valores para as viagens NÃO ESTÃO INCLUSOS NAS 

MENSALIDADES. O aluno, juntamente com sua igreja/mantenedores são os responsáveis finais 

pelo financeiro das viagens.  Porém, a Escola Ministerial Antioquia também trabalhará em 

conjunto com o aluno-igreja no levantamento dos recursos, por meio de aulas de capacitação em 

Captação de Recursos para os alunos, promoção de vendas e busca de doações de parceiros.  

Cremos que este processo de levantamento de recursos contribui para o desenvolvimento do 

aluno no exercício da fé e dependência de Deus. 

 

 
 

ANUIDADE E FORMA DE PAGAMENTO: 
 

1) É necessário que cada aluno disponha de cerca de R$ 50,00 por mês reservados para 

possíveis investimentos em xérox e livros; 

2) Há taxa de matrícula/rematrícula para os alunos internos e externos (vide informativo); 

3) O valor mensal do Curso Teológico para alunos internos é de R$ 998,00 (novecentos e 

noventa e oito reais). Neste valor estão incluídos taxa de estudo, hospedagem e alimentação 

(café, almoço e jantar). O valor dos externos é de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais) que 

inclui somente a taxa de estudo; 

4) As mensalidades devem ser pagas de fevereiro a dezembro (incluindo o mês de julho – 

férias); ou seja, o aluno paga 11 (onze) mensalidades anualmente. 

a) As parcelas vencem no dia 10 de cada mês. A partir do dia 11 haverá acréscimo de 

multa. 

b) O pagamento deve ser feito através de boleto bancário. O financeiro enviará o boleto 

até dia 05 de cada mês via e-mail.  

5) A anuidade é estabelecida de acordo com os parâmetros tradicionais da Escola, 

considerando os custos do ano anterior. 

 

 

CURSOS INTENSIVOS OBRIGATÓRIOS: 
 

No decorrer do ano letivo, temos alguns cursos obrigatórios previamente agendados e 

informados pela Coordenação da Escola. Os cursos visam promover oportunidades de 

crescimento e aprendizados dentro do tema proposto. 

IMPORTANTE – O aluno precisa se organizar financeiramente para estes 

treinamentos – eles NÃO ESTÃO INCLUSOS NAS MENSALIDADES.  
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TRABALHO: 
 

1) Todos nossos alunos fazem parte de uma escala de trabalho semanal de 4 horas diárias, 

somando uma carga horária semanal de 20 horas, distribuídas pela Coordenação Geral. Cremos 

que o trabalho glorifica a Deus, faz parte de uma vida de serviço e produz responsabilidade no 

aluno; 

2) Se o aluno estiver devendo horas de trabalho, deverá ficar conosco nos meses de julho 

e dezembro para trabalhar normalmente – considerando que as horas de trabalho fazem parte 

da proposta financeira acordada entre as partes: Escola Ministerial, mantenedores e aluno. 

3) Lembramos ainda que o aluno é escalado para trabalhar onde houver necessidade 

(pátio, cozinha, cantina, escritório etc.), independentemente do seu status ou formação 

profissional. Queremos criar no estudante o compromisso e o equilíbrio entre a vida 

devocional, estudos e trabalho. 

4) Período de férias anuais: alunos 4hrs possuem 50 dias, divididos em dois períodos, e 

alunos bolsistas 8hrs possuem 30 dias. 

 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA: 
 

1) Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento; 

2) Cópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro Individual de Contribuinte (CPF); 

3) Cópia do Título de Eleitor; 

4) Cópia do Certificado de Reservista; 

5) Cópia do Certificado de Conclusão do Ensino Fundamental (Projeto Timóteo) ou Ensino 

Médio (Superior em Teologia); 

6) Carta de Recomendação Eclesiástica; 

7) Termo de Compromisso do Responsável Financeiro; 

8) Uma foto 3x4; 

9) Hemograma completo, para aluno interno – o objetivo é saber se o candidato está bem 

de saúde; 

10) Cópia da Carteira de Vacinação, com todas as vacinas em dia. 

 

 Para efetivar-se no curso pretendido é necessário trazer toda a documentação 

exigida pela Escola, assim como assinar todos os termos e declarações 

relacionadas às Fichas de Inscrição, Manual do Aluno, Declaração de Práticas 

Devocionais e Informações Preliminares. 

 

No mais, louvamos a Deus por separar você para a Sua obra! 

 

Pr. Roberto Lopes 

Diretor de Ensino 

diretoria@escolaministerialantioquia.com 

 

Carla de Cássia Coutinho 

Coordenação Acadêmica 

assessoria@escolaministerialantioquia.com 

 


