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 PROPOSTA PARA CREDENCIAMENTO DE SEMINÁRIOS TEOLÓGICOS 

BATISTAS INDEPENDENTES 

 

 

De acordo com o Regimento Interno da Convenção das Igrejas Batistas 

Independentes (CIBI), elaborado em 15 de janeiro de 2008, na cidade de Poços de 

Caldas, Minas Gerais, compete a Junta de Educação Teológica (JET), entre outras 

finalidades, “credenciar os Seminários Teológicos da denominação1.” Informamos que 

após pesquisa nas atas desta egrégia Junta de Educação Teológica, descobrimos que a 

mesma já palmilhou com muito esmero os parâmetros estabelecidos no Regimento 

Interno.  

Além disso, a Junta de Educação Teológica (JET) já elaborou no passado 

próximo algumas propostas, normas e regras para a Educação Teológica da Convenção 

das Igrejas Batistas Independentes (CIBI), bem como estipulou alguns critérios para que 

as convenções regionais pudessem organizar um seminário; tendo em vista tais fatos a 

presente proposta de credenciamento de Seminários Teológicos pela Junta de Educação 

Teológica (JET), seguirá as decisões já estabelecidas e organizará as mesmas em um 

único documento. 

Propomo-nos a acrescentar alguns pontos àquilo que já está aprovado para que 

se possa cumprir a parte “B” do artigo primeiro, capítulo um do Regimento Interno da 

CIBI, acima citado. Para tanto apresentamos a seguinte proposta para credenciamentos e 

avaliação dos Seminários Teológicos de nossa instituição: 

 

 

2 DELIBERAÇÕES ACERCA DA EDUCAÇÃO TEOLÓGICA EM REUNIÃO 

CONJUNTA COM A JET E DIRETORIA DA CIBI 24/04/2005 E REVISÃO EM 19 e 

20/10/2010 

 

 

De acordo com deliberações acerca da educação teológica em reunião conjunta 

da Junta de Educação Teológica (JET) com a diretoria da CIBI em 24/04/2005, bem 

                                                 
1 Regimento Interno da CIBI. 
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como a revisão feita da deliberação acima citada em 19 e 20 de outubro de 2010, 

decidiu-se o seguinte2: 

Sobre os professores de Seminários Batistas Independentes: “Há necessidade 

urgente de oferecer bolsa de estudos para professores dos Seminários, para que estes 

possam ter um corpo docente com um mínimo de 30% de professores com pós – 

graduação já para 2010. Ano em que os Seminários devem ter 30% de seus professores 

com curso de pós-graduação. Em Teologia, para ministração das matérias Teológicas. 

Somente para matérias auxiliares  outra graduação ou pos-graduaçao terá validade.” 

 Sobre a pós-graduação: Somente o Seminário de Campinas oferecerá curso de 

pós-graduação, neste primeiro momento. 

 Sobre os diplomas Teológicos: Os diplomas serão oferecidos pelos Seminários 

credenciados pela JET. Obreiros que tenham feito Seminário de outra denominação 

terão que fazer as seguintes disciplinas em um de nossos Seminários: História Batista 

independente (02 créditos), Teologia Sistemática (04 créditos) e administração 

Eclesiástica (2 créditos) Cursadas as disciplinas, receberão certificado do Seminário. 

Este é um dos critérios a serem considerados para indicação de um obreiro para 

ordenação Ministerial. 

 Sobre a proposta enviada a UMBI: A proposta de que sejam ordenados pela 

UMBI, apenas obreiros que tenham pelo menos um curso médio de Teologia a partir de 

2008, foi encaminhada a UMBI pelo Presidente da CIBI. Esta decisão já foi tomada em 

2007, no retiro de pastores em Caldas novas. E o Curso médio mínimo é o oferecido 

pelas franquias e extensões dos nossos seminários contendo 78 créditos.  

Sobre os critérios deverão ser preenchidos para que uma convenção regional 

possa organizar um Seminário: 

 

01. Carta de pedido do presidente da Regional 

02. Boa infra-estrutura:   

a) salas de aula adequadas 

b) Uma biblioteca, contendo pelo menos 2000 volumes na área Teológica. 

c) Uma sala de leitura, sala de cultos, sala para secretaria e administração, banheiros. 

                                                 
2 As linhas abaixo seguem ipsi litere as informações das atas, incluse os erros de português. Deliberações 

acerca da educação teológica em reunião  conjunta da jet com a diretoria da cibi ( 24 / 04 / 2005). 

Observação: este documento foi revisado e atualizado em reuniões da jet com o conselho deliberativo da 

cibi, realizadas no stbi- campinas nos dias 19 e 20/10/2007. 
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d) Ter no mínimo 20 alunos matriculados. 

e) Ter fontes de recursos para implantação e manutenção do Seminário. 

f) Ter um corpo docente qualificado (pelo menos com Bacharel em Teologia) e que 

75% deles sejam Batistas Independentes.  

03. Critérios a serem adotados pelos Seminários Batistas Independentes até 2010: 

a) adotar em seus cursos os currículos e conteúdos programáticos aprovados pela JET. 

b) Ter Biblioteca com 4000 livros para o Curso Bacharel e 2000 para Curso médio. 

 

 

3 REUNIÃO DA JET E CONSELHO DELIBERATIVO DA CIBI EM 19 e 20/10/2012 

 

 

De acordo com reunião Junta de Educação Teológica (JET) e com o conselho 

deliberativo da CIBI em 19 e 20/10/2007 no STBI/Campinas foi comunicado pelo então 

presidente da CIBI, Pastor Paulo Antônio “a aprovação do pedido da JET de aumento 

da verba mensal destinada ao Departamento. O valor passou dos atuais  250 Reais  para 

500 Reais mensais.Visando: 1. melhor atendimento a nossas instituições teológicas da 

parte da JET.  2. Condições de realizar reuniões desvinculadas de eventos 

denominacionais. 3.Acompanhar “in loco” o desenvolvimento dos Seminários e centros 

de educação teológica.”3 

 

 

4 RESUMO DAS DELIBERAÇÕES E PROPOSTAS 

 

 

 Como foi observado nas linhas acima já existem propostas  e deliberações para o 

credenciamento de Seminários Teológicos Batistas Independentes, bem como decisões 

que já servem para os Seminários credenciados se orientarem. Essas propostas, 

deliberações e decisões passarão a integrar a proposta para o credenciamento e 

avaliação de novas Instituições de Ensino Batistas Independentes. 

 

 

                                                 
3 Reunião da jet com o conselho deliberativo da cibi. Data: 19 e 20/10/2007 no stbi-campinas. 
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4.1 Professores dos Seminários Batistas Independentes 

 

 

 Os novos STBI (s) deverão ter em seu quadro docente no mínimo (75) setenta e 

cinco por cento de professores Batistas Independentes. Entretanto requer-se que todos 

os professores do STBI serão graduados ou credenciados4 pela JET. Além disso, se 

requer que (30) trinta por cento de seus professores tenham pós-graduação em alguma 

área.  

Os professores (Batistas Independentes) serão os responsáveis pelo o Ensino das 

matérias Teológicas, tais como: Teologia Sistemática, Teologia do Antigo e Novo 

Testamento, Teologia pastoral, Teologia de missões e história da teologia.  

 Os professores que ministrarem aulas em um dos Seminários Batistas 

Independentes deverão entregar ao diretor do Seminário o currículo Lattes, 

http://lattes.cnpq.br/, ou currículo semelhante documentado para comprovar sua 

formação. 

 

 

4.2 Pós-graduação nos Seminários Teológicos Batistas Independentes 

 

 

 A pós-graduação será oferecida pelo Seminário Teológico Batista Independente 

de Campinas. No entanto se outros STBI(s) desejarem abrir pós-graduação será 

necessário uma autorização da JET, que estabelecerá os critérios para a implantação da 

pós-graduação.   

 

 

4.3 Diplomas  

 

 

Segue na integra a deliberação de 24/04/2005: Os diplomas serão oferecidos 

pelos Seminários credenciados pela JET. Obreiros que tenham feito Seminário de outra 

denominação terão que fazer as seguintes disciplinas em um de nossos Seminários: 

                                                 
4 Os professores que não tem graduação, mas são nitidamente profundos conhecedores de Teologia 

receberão reconhecidamente da JET para ministrar aulas nos STBI (s) 

http://lattes.cnpq.br/
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História Batista independente (02 créditos), Teologia Sistemática (04 créditos) e 

administração Eclesiástica ( 2 créditos) Cursadas as disciplinas , receberão certificado 

do Seminário. 

Os certificados serão oferecidos pelos Seminários credenciados pela JET. 

Obreiros que tenham feito Seminário de outra denominação terão que fazer as seguintes 

disciplinas em um de nossos Seminários: História Batista independente (02 créditos), 

Teologia Sistemática (04 créditos) e administração Eclesiástica (2 créditos). Alem 

destas disciplinas, o obreiro terá de fazer as disciplinas exigidas pela grade curricular da  

Junta de Educação Teológica JET. 

 

 

4.4. Créditos Para Ordenação 

 

 

A UMBI ordenará apenas obreiros que tenham pelo menos um curso de 

Teologia com 78 créditos 

 

 

4.5. Credenciamento de Novos Seminários Teológicos Batistas Independentes 

 

 

Sobre o credenciamento de novos STBI (s) seguir-se-á a deliberação 24/04/2005, 

com algumas sugestões: 

Sobre a carta de pedido do presidente da Regional: Esta carta deverá expressar 

de modo claro e sucinto o desejo da Regional abrir um Seminário Teológico. Além 

disso, a Regional solicitante, via seminário local, se submeterá as deliberações, regras, 

normas sugestões etc, já tomadas e ainda a serem tomadas. Na carta deverá ser anexado 

o nome do órgão administrativo (Diretoria ou junta) do Seminário, bem como de seu 

diretor. A regional deverá anexar a grade curricular da JET a esta carta 

 Sobre os professores: A regional solicitante deverá anexar o nome e a formação 

dos professores, obedecendo aos seguintes critérios: o corpo docente deverá ser formado 

por (75) setenta e cinco por cento de professores Batistas Independentes. Entretanto (30) 

trinta por cento do total dos professores deverão ter pós-graduação em alguma área.  
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Sobre a Boa infra-estrutura, entende-se que o Seminário deverá apresentar fotos 

exteriores e interiores do prédio que comprovem que suas salas de aula são adequadas, 

ou seja, boa ventilação, espaço adequado com lousa ou material superior: lousa 

eletrônica, multimídia etc. Além disso, se requer uma sala de leitura, sala de cultos, sala 

para secretaria, administração e banheiros. Caso venha oferecer o internato aos alunos, o 

novo Seminário deverá oferecer alojamento de qualidade, ou seja, quartos com camas, 

guarda-roupas, além de proporcionar uma boa cozinha e refeitório. 

 No que tange a biblioteca o novo Seminário Teológico Batista Independente terá 

que ter 4000 volumes impressos na área Teológica, caso se proponha a oferecer curso 

livre de avançado de Teologia (Antigo curso de Bacharel em Teologia) e 2000 livros 

impressos se oferecerem curso de Teologia5 (Antigo curso Médio em Teologia). O 

seminário deverá ter em sua biblioteca no mínimo 10 livros sobre a História Batista 

Independente: Da Suécia ao Brasil. Além deste livro sugere-se que as obras clássicas de 

teologia se façam presentes. 

Sobre os futuros alunos: Para que um Seminário viabilize-se é necessário no 

mínimo (20) vinte alunos (curso presencial, na sede do Seminário) para que o mesmo 

possa receber aprovação da Junta de Educação Teológica (JET). 

Sobre os recursos para implantação e manutenção do Seminário: a Regional 

deverá informar de modo detalhado a origem dos recursos para implantar e manter a 

futura Instituição de Ensino Teológico.  

 

 

4.6. Sobre a Autorização para o Funcionamento dos Novos Seminários Teológicos 

Batistas Independentes. 

 

 

Após avaliação da documentação e pré-requisitos acima expostos, a JET se 

pronunciará e expedirá autorização6 de funcionamento de (02) dois anos. 

 

 

                                                 
5 Deliberações acerca da educação teológica em reunião  conjunta da jet com a diretoria da cibi ( 24 / 04 / 

2005). Observação: este documento foi revisado e atualizado em reuniões da jet com o conselho 

deliberativo da cibi, realizadas no stbi- campinas nos dias 19 e 20/10/2007: Observação: A partir de 2008 

o Curso Médio em Teologia criado pela JET passa a ser chamado de Curso de Teologia, pois somente 

assim  as matérias cursadas poderão ser validadas em nível de Bacharel. 
6 O modelo de autorização encontra-se em Anexo 
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4.7. Avaliação dos STBI (s) 

 

 

 Entende-se que a implantação das deliberações, normas e critérios etc, acima 

expostos, venham a ser aplicadas, é necessária uma constante avaliação dos Seminários 

Batistas Independentes. Para tanto se sugere que os mesmos sejam avaliados7 de dois 

em dois anos por um membro da JET . A avaliação seguirá os seguintes itens: 

 Alunos: A JET elaborará um prova para avaliar os alunos. 

 Biblioteca, professores e grade curricular: A Junta de Educação Teológica (JET) 

avaliará a biblioteca, o currículo dos professores e a grade curricular dos STBI(s). 

Observará se o Seminário Teológico Batista Independente cumpre com os (75) setenta e 

cinco por cento de professores Batistas Independentes. Todos os professores serão 

graduados e  (30) por cento dos professores deverão ter com pós-graduação em alguma 

área.  

 A infra-estrutura: A infra-estrutura também será avaliada, levando em conta os 

princípios acima descritos.  

 A nota a ser aplicada será de 0 a 5. As instituições Teológicas que não 

preencherem com no mínimo (20) vinte por cento das exigências acima elaboradas 

receberá nota (0) zero e serão descredenciadas imediatamente.  As instituições que 

preencherem os seguintes requisitos receberão nota proporcional a cada requisito: Boa 

infra-estrutura (1), Biblioteca (1), Professores (1), grade curricular (1), avaliação 

teológica discente (1), totalizando nota (5) cinco.  

 A instituição que receber nota (3) três terá um ano para se adequar as exigências 

da Junta de Educação Teológica. A nota (4) quatro indicará que Instituição Teológica é 

de boa qualidade e a nota (5) cinco indicará que Instituição Teológica é referência entre 

os Seminários Teológicos Batistas Independentes. 

 A Avaliação8 será realizada in loco por um ou mais representantes pela Junta de 

Educação Teológica. Este representante (s) deverá avaliar os cinco itens acima 

descritos, podendo dar notas inferior que (1) um, na proporção de 0,05 em 0,05. O 

resultado da avaliação será enviado aos Seminários, que deverão, caso for necessário, 

providenciar as melhorias.  

                                                 
7 Tabela de avaliação encontra-se em anexo. Anexo II 

 
8 O modelo do resultado da avaliação encontra-se em anexo: Anexo III 



 12 

CONCLUSÃO 

 

 

 A presente proposta se valeu das decisões, propostas, normas e regras já 

elaboradas pela Junta de Educação Teológica da Convenção das Igrejas Batistas 

Independentes, bem como apresentou novas propostas e orientações para a avaliação 

dos Seminários Batistas Independentes. Percebeu-se que já foram feitas muitas 

melhorias na questão da Educação Teológica Batista Independente. 

 As novas sugestões que aqui foram apresentadas, e se foram aprovadas, poderão 

colaborar ainda mais naquilo que já foi elaborado. De maneira muito especial 

percebemos que se faz necessário uma avaliação in loco dos Seminários Batistas 

Independentes, que poderão com tal avaliação melhor sua estrutura física e seu ensino 

Teológico. Essas melhorias proporcionarão a formação de obreiros ainda mais 

qualificados, para que os mesmos possam pastorear as igrejas e campos missionários da 

Convenção das Igrejas Batistas Independentes. 
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