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001/2017 

Aracruz-ES, 09 de Janeiro de 2017. 

 

AOS ALUNOS DO CENTRO DE TREINAMENTO BÍBLICO FÉ PARA NAÇÕES 

 

Estamos passando por uma reestruturação com objetivo de proporcionar melhores 

condições para nossos alunos, nossos mestres e a nossa escola. 

Chegamos ao quarto ano de funcionamento e vamos fazer algumas mudanças que 

acreditamos tornará a formação mais dinâmica e motivadora.  

Reconhecemos a dificuldade para os alunos enfrentarem 2 anos de formação, estudando 

as noites e trabalhando durante o dia. Nós entendemos ser fundamental que o aluno seja 

submetido a todas as disciplinas previstas e, muitos alunos têm sus formação 

comprometida por não conseguir fazer os dois anos. 

Pensando nisso, estamos readaptando todas as disciplinas e cargas horárias. 

Esse curso tem um total de 288/h/aula que estavam divididos em 2 (dois) ANOS. 

Com a nova formatação, teremos 300h/aula, em 1 (hum) ANO. 

Como faremos isso: 

Á partir de 2017 as aulas serão as 2ª, 3ª e 4ª feira, com 150h/aulas no primeiro semestre e 

150 h/aulas no segundo semestre. 

Será ao todo 300 h/aula no ano. 

Dessa forma todos os alunos se formarão em 1(hum) ANO. 

Para nossos alunos que já fizeram o ano de 2016, a boa notícia é que seu curso terminará 

no dia 28 de junho de 2017, portanto, no fim do 1º semestre, todos os que já fizeram o 

primeiro ano, estarão formados. (A cerimônia de formatura ocorrerá em dezembro/17) 

 

CUSTOS PARA FORMAÇÃO 
 

Qual o valor da Matrícula? 

R$100,00 pagos até fevereiro de 2017 

 

Qual o valor total do curso? 

Valor total do curso é de R$ 1.700,00. (podendo ser pagos em até 9 parcelas – 10/Março 

a 10/Novembro de 2017) 

OBS.: Os alunos que já fizeram o ano de 2016 pagarão apenas a diferença do valor total. 

 

Vai ter descontos? 

Sim. Manteremos a política de descontos considerando o seguinte: 

1) Pagamentos em dia = 10% desconto 

2) Segunda pessoa da mesma família – 10% 

3) Terceira pessoa da mesma família – 20%  
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4) Quarta pessoa da mesma família – 30%  

E o material didático? 

Cada matéria terá sua apostila que servirá de material de consulta para os alunos, 

com o custo de R$10,00 por apostila. 

 

Existe alguma proposta de fazer o curso á distância? 

Sim. EAD já é uma realidade para a Fé para Nações. Já temos a plataforma contratada 

e todas as matérias e apostilas prontas. Temos como objetivo dar início a EAD até o 

início do segundo semestre de 2017. Hoje estamos em processo de gravação dos 

vídeos das aulas. 

E o melhor, todos os alunos presenciais terão acesso completo ao curso EAD, sem 

custos adicionais, podendo também ter acesso a apostilas e todo o material 

disponibilizado para EAD. 

 

 

Os alunos só poderão se formar e receber o diploma: 

 

a) *Se tiverem presença de 80% das aulas; 

b) Estiverem com suas mensalidades em dia; 

c) Tiverem aproveitamento nas provas igual ou superior a 70%; 

 

 

 

No Amor de Cristo 

 

Rosangela Aguiar 

Diretora 
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