
Reunião da JET nos dias: 

04 E 05 JUNHO DE 2019 

 

 

Ata de reunião da JET (Junta de Educação Teológica da CIBI - Convenção das 

Igrejas Batistas Independentes) nos dias quatro e cinco de Junho de 2019, na 

sede/centro administrativo Campinas (CA), cito à Rua José Lins do Rego, 65 

Parque Taquaral – Campinas – SP.  Com a palavra o pastor presidente Cleo 

Harison Bloch que fez a oração  inicial, em seguida a irmã Divina Selma  trouxe 

uma reflexão com base no texto de Tiago 5.17-18.  O pastor Cleo fez as devidas 

apresentações dos participantes na reunião, os pastores Cleo Harison Bloch 

(presidente e diretor STBISul), José Carlos Loureiro (secretário e diretor 

STBISP), Georgino dos Santos Chaves (diretor STBI Campinas), Paulo Sérgio 

Mendes (diretor SETEBISBA) e a irmã Divina Selma de Jesus Silva (diretora 

SETEBITRIM), membros, Paulo Ricardo Shulz e Apparecido Alciso Maglio; 

Representando o presidente da  CIBI Pr. Rubens Cavalheiro Ioricci e o 

presidente da UMBI Pr. Paulo Giovani Ferreira Pereira. Ausências justificadas, 

por enfermidade Pra. Dinamar Rossinholi (diretora STBINE), por compromissos 

de estudos Roseli Souza (diretora STBIPAR) e o Pr. Léo Costa (membro JET). 

Seguindo a reunião o Pr Cleo fez a leitura dos assuntos da pauta, apresentada 

e uma vez votada e aprovada, deu-se continuidade. Iniciou-se uma discussão 

sobre as dificuldades atuais e desafios dos seminários, em especial, o Stbi 

Campinas e o possível retorno do internato. Selo Holográfico - Seguindo a 

pauta, foi informado pelo Pr Cleo o valor de produção do selo Holográfico, R$ 

577,00 para a produção de 1.000 unidades, que serão disponibilizados para 

todos os seminários conforme demanda. Bolsa para Mestrado - Após ficou 

acertado o reenvio de uma carta reafirmando a solicitação de bolsa para 

Mestrado para diretores e professores dos seminários. Avaliação dos 

seminários pela JET - foi sugerido pelo Pr Cleo que os seminários organizem 

um evento aproveitando a presença dos pastores Apparecido Maglio e Paulo 

Schuz, a JET tem parte dos recursos para ser usado nas despesas das 

avaliações. Cursos EaD - sobre cursos EaD, após uma longa discussão e a 

participação de todos ficou decidido alinhar as ideias de cada seminário e 

analisar a possibilidade de cooperação para o desenvolvimento da plataforma e 

gravação dos vídeos aulas. Cursos de teologia de parceiros - no tópico de 

cursos de teologia de parceiros, foi exposto pelo Pr Cleo  o cuidado com a 

formação e disciplinas se estão em concordância com a grade da JET, 

principalmente no EaD, os cursos de teologia em Ead só serão aceitos 

parcialmente quando reconhecido pelo MEC, precisando cursar as disciplinas 

solicitadas pela UMBI. Adaptação Ministerial - será criado uma comissão para 

formulação das disciplinas obrigatórias para o curso modalidade Adaptação 

Ministerial e após será enviado para aprovação pela UMBI, ficou também 

acertado que essa comissão tratará o assunto pelo WhatsApp.  

No dia seguinte, 05 de junho, às 9:00h deu-se inicio ao segundo dia de reunião, 



com a presença dos Pastores Cleo Bloch, Paulo Schulz, Paulo Giovani, José 

Carlos, Apparecido, Paulo Sérgio e irmã Divina Selma. O Pr Apparecido 

expressou a necessidade de um curso modelo dentro da denominação citando 

experiências anteriores em Campinas, após o debate o Pr Cleo explicou que a 

JET precisa ter o cuidado de não interferir nas decisões de responsabilidade dos 

administradores locais e explicou que a JET atua após a apresentação de 

projetos do seminário e não ao contrário. Foi exposto pelo diretor de Campinas 

Pr. Georgino o desejo do seminário de Campinas de reabrir o internato, segundo 

ele no último concelho deliberativo da CIBI ficou acertado que seria apresentado 

um estudo da viabilidade, foi acertado que o seminário de Campinas irá 

apresentar para JET uma carta com o estudo solicitado pelo concelho e a JET 

dará andamento com a solicitação junto com a diretoria do STBI no próximo 

concelho deliberativo em novembro de 2019. Alteração de disciplina – foi 

aprovado a alteração do nome da disciplina Religiões e Seitas para Religiões 

Comparadas. Indicação próximo presidente – foi indicado pelo Pr Cleo Harison 

Bloch. o nome do Pr José Carlos Loureiro para a presidência da JET no próximo 

biênio 2020/2022. Não havendo nada mais para ser tratado, encerrou-se a 

presente reunião às doze horas do dia cinco de junho de dois mil e dezenove. E 

eu pastor José Carlos Loureiro, secretário, lavrei a presente ata, que após lida e 

aprovada será assinada por mim e pelo presidente pastor Cleo Harison Bloch. 

 

 

 

 

________________________                                                      _________________________ 

     Pr. Cleo Harison Bloch                                           Pr. José Carlos Loureiro 

             Presidente                                                                  Secretário                                                                                   


