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Capital Seminary & Graduate School
Sobre a missão da Capital

Capital Seminary & Graduate School existe para educar estudantes cristãos a pensar e viver 
uma cosmovisão bíblica e a proclamar Cristo, servindo-o na igreja e na sociedade.

Sobre a Instituição

Capital Seminary & Graduate School é o departamento de pós-graduação do Lancaster 
Bible College (LBC). A instituição oferece uma gama completa de programas que vão desde 
a graduação até programas de mestrado e doutorado. Desde 1933, a LBC tem ajudado 

milhares de estudantes a seguir o plano de 
Deus para suas vidas em nível pessoal e 
pro� ssional. Os estudos ocorrem em um 
ambiente amigável que integra o ensino 
bíblico a um currículo culturalmente 
diverso. Seu corpo docente contribui 
para que cada aula tenha uma riqueza 
de credenciais acadêmicas, bem como 
experiências pastorais e ministeriais 
aplicadas ao mundo atual.

Credenciamento
Lancaster Bible College | Capital Seminary & Graduate School é credenciado pela Comissão 
de Educação Superior dos Estados Unidos (MSCHE) e pela Comissão de Credenciamento 
da Associação para o Ensino Superior Bíblico (ABHE). A faculdade também é aprovada 
pelo Departamento de Educação da Pensilvânia (PDE) e pela Associação Internacional 
de Escolas Cristãs (ACSI). Como também, aprovada pelo Departamento de Justiça dos 
Estados Unidos para o treinamento de estudantes internacionais não-imigrantes.

Para prepará-lo e equipá-lo ainda mais para o contexto específico do ministério 
para o qual Deus o chamou, a FTSA, foi que a FTSA fez parceria com o Lancaster 
Bible College | Capital Seminary & Graduate School, oferecendo a titulação de 
Doutor em Ministério - DMin. Você aprenderá com professores especializados e 
líderes de ministérios internacionais.

Continue lendo para obter os detalhes e descobrir se  o curso Doutor em 
Ministério FTSA/LBC é a melhor opção para você.

FTSA em parceria com Lancaster Bible College | Capital Seminary & Graduate School
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Faculdade Teológica Sul Americana
Sobre a missão da FTSA

A FTSA tem como missão preparar vidas para o serviço do Reino de Deus. Tendo como 
fundamento para suas ações os seguintes pilares:

• Espiritualidade Cristocêntrica e Solidária
• Ministérios no Poder do Espírito Santo
• Missão a Serviço do Reino de Deus

• Teologia Bíblica, Evangélica e Contextual

Sobre a Instituição

A FTSA - Faculdade Teológica Sul Americana, oferece diversos cursos na área da teologia, 
com milhares de pessoas formadas em seus cursos de Graduação, Pós-Graduação e 
Extensão. São mais de 50 denominações cristãs representadas por seus atuais estudantes e 
estudantes já formados, que atuam em diversos países como Canadá, EUA, Peru, México, 

Moçambique, Angola, Bolívia, Argentina, 
Paraguai, Inglaterra, Índia e Quênia, bem 
como nos mais diversos estados do Brasil.

O corpo docente é altamente quali� cado, 
formado por mestres e doutores e com 
ampla experiência pastoral.

A FTSA adota o Pacto de Lausanne como 
referencial doutrinário, com especial 
atenção ao contexto Latino-Americano e 
em uma teologia bíblica e prática, o que 
constitui o seu diferencial.

Credenciamento

A FTSA é credenciada pelo MEC para seus cursos de graduação, pós-graduação e mestrado. 
Seu curso de Bacharelado em Teologia Presencial é reconhecido pelo MEC desde 2005 e 
o curso de Bacharelado em Teologia Online desde 2016. Em janeiro de 2009, a FTSA 
incorporou o Instituto da Família, oferecendo assim novas áreas de atuação e cursos de 
especialização lato sensu. 

O diploma reconhecido é aceito em todo território nacional e em muitos outros países, 
como nos Estados Unidos; permitindo que os nossos estudantes prossigam nos estudos de 
especialização e na carreira acadêmica.
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Doutorado em Ministério (DMin)
O Doutorado em Ministério (DMin) é uma parceria entre LBC e FTSA. Após sucessivas 
reuniões, planejamentos e entendimentos entre as duas instituições, esse programa 
foi cuidadosamente estruturado para que priorizasse e levasse em consideração uma 
proposta de contextualização para as realidades brasileiras. Não se trata de mera tradução 
e aplicação, mas sim de uma proposta de ensino-aprendizado voltada para as necessidades 
da igreja brasileira e suas lideranças. 

Para isso, o curso promove a pesquisa, a re� exão criativa e a contextualização à prática 
ministerial, por meio de estudos interdisciplinares, baseados nas Escrituras, na Teologia e 
na atuação Pastoral.

Propósito

O objetivo do programa é aprimorar o pensamento crítico, a pesquisa e as habilidades de 
liderança engajada em diversas funções, tanto na liderança como no pastorado. O DMin, 
em todos os seus módulos e disciplinas, incluindo a dissertação de pesquisa aplicada, 
foi projetado tanto para a expansão de conhecimento teológico avançado quanto para a 
transferência de competências práticas para os seus estudantes. 

Valores fundamentais

Embora não sejam necessariamente de natureza curricular, esses valores essenciais se 
enquadram na formatação do programa:

• Aprendizagem vida-na-vida: a melhor aprendizagem é feita em comunidade, e 
por isso buscamos criar ambientes e experiências que promovam a colaboração 
e cooperação entre os estudantes;

• Aprendizagem engajada na vida: focado na contextualização e aplicação, 
projetamos programas para estudantes que já estão engajados na vida e no 
ministério;

• Aprendizagem ao longo da vida: o programa é uma jornada de aprendizagem 
projetada para equipar os líderes com habilidades para implementar e avaliar 
mudanças reais em seu contexto, pelo resto de suas vidas;

• Aprendizagem para mudança de vida: embora seja uma busca acadêmica, o curso 
faz parte de um processo de discipulado, levando os estudantes ao desenvolvimento 
de uma autoconsciência e maior reconhecimento de suas competências.



5| DMin - Doutorado em Ministério |  L B C  -  F T S A

Alvos

Como resultado deste programa, os estudantes serão capazes de:

• Desenvolver habilidades especializadas dentro de uma concentração especí� ca;

• Demonstrar habilidades de liderança contextualizadas;

• Utilizar habilidades de pesquisa aplicada com ações a partir e em seus contextos 
ministeriais atuais. 

Estrutura do programa

Projetado para aprendizado “ENGAJADOS NA VIDA”!

Estudantes “engajados na vida” são aqueles que estão ativamente engajados na vida 
familiar, religiosa e pro� ssional, enquanto ao mesmo tempo participam do DMin. Embora 
o programa seja intensivo por natureza, o tempo necessário na FTSA não exigirá que 
estudantes mudem para Londrina ou deixem seu contexto de liderança atual. 

O programa do DMin será realizado em parte na Plataforma Canvas. Além disso, os 
estudantes terão três dias de aulas presenciais na sede da FTSA para cada disciplina. Os 
estudantes estudarão na Plataforma Canvas da LBC, como ambiente de aprendizagem, 
onde as interações ocorrerão e as tarefas serão feitas online. Sempre na 8ª. semana de cada 
disciplina os estudantes participarão do módulo presencial na sede da FTSA na cidade de 
Londrina, Paraná.  

Uma comunidade de aprendizado

O DMin é um programa baseado em cooperação. Os estudantes farão parte de um grupo 
de 10 a 15 colegas. Este grupo seguirá junto uma sequência de disciplinas. Como esse 
aprendizado envolve um grupo de pessoas que começa e termina o programa juntos, os 
estudantes experimentam uma série de vantagens educacionais. 

Esse ambiente de compartilhamento, combinado com o aprendizado presencial e 
aprimorado nas aulas online (Canvas), oferece uma das oportunidades de aprendizado 
mais e� cazes disponíveis para os estudantes do doutorado. Relacionamentos genuínos, 
ricos e profundos serão desenvolvidos durante o curso, à medida que os estudantes apoiam 
e servem uns aos outros na busca pelo conhecimento. Como parte de uma comunidade, 
os estudantes em nível de doutorado deverão fundamentar suas pesquisas em literatura 
relevante e signi� cativa e compartilhar recursos com seus colegas na preparação para os 
seminários que acontecerão nos módulos presenciais.
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Aprendizagem híbrida mediada

Este programa combina a interação online na Plataforma Canvas, que é mediada pelo 
corpo docente e com a participação dos estudantes nos módulos presenciais. Este modelo 
híbrido permite que os estudantes se bene� ciem de uma variedade de possiblidades 
educacionais, mantendo os mais altos padrões de qualidade acadêmica. Os estudantes 
participam de discussões online e outras atividades de aprendizagem lideradas pelos 
docentes e pelos colegas do curso. 

As interações presenciais em Londrina envolvem o diálogo aberto nas sessões dos módulos 
presenciais conduzidas por um docente de renome nacional e internacional, tanto da LBC 
como da FTSA. Usando este modelo de aprendizagem híbrida descrito acima, cada curso 
tem 3 componentes de aprendizagem:

• Componente pré-semana presencial: Durante as 7 semanas anteriores a cada 
semana presencial, os estudantes realizam leituras e tarefas. Durante esta fase 
da disciplina, os estudantes são obrigados a participar de pelo menos 3 horas 
por semana em discussões online conduzidas pelo professor e estudantes;

• Componente face a face: Cada semana presencial consistirá em 3 dias de 
instrução na FTSA. Os seminários de pesquisa envolverão os estudantes em 
uma re� exão crítica sobre o conteúdo da semana;

• Componente pós-semana presencial: Durante as 6 semanas subsequentes 
à semana presencial na FTSA, os estudantes continuam leituras e pesquisas. 
Os estudantes são obrigados a participar pelo menos 3 horas por semana em 
discussões online conduzidas pelo professor e estudantes.

Calendário do programa

Cada disciplina envolve 14 semanas de estudo, com a seguinte estrutura:

• Semana 1 a 7: estudo e aprendizagem online no Canvas, mediada pelo 
corpo docente;

• Semana 8: 3 dias de módulo presencial na FTSA;

• Semana 9-14: estudo e aprendizagem online no Canvas, mediada pelo 
corpo docente.

Todas as sessões online incluem métodos de aprendizado que envolvem o estudante, 
como por exemplo, análise de estudo de casos, discussões, apresentações em PowerPoint 
e interações com literatura precedente, vídeos, entre outras.
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Acesse o calendário no link abaixo e faça download para que possa acompanhar as datas 
do programa de curso.

Calendário: https://dmin.ftsa.edu.br/wp-content/uploads/2021/11/Calendario-de-
Atividades-DMin.pdf

Área de concentração

O DMin da LBC/FTSA se concentra em Liderança Estratégica e Ministério Pastoral. É 
projetado para equipar pastores e líderes em geral com as habilidades necessárias para 
liderar igrejas e organizações de acordo com os princípios bíblicos. Os estudantes ganharão 
conhecimento e competências para iniciar mudanças e crescimento, ao mesmo tempo 
que estão envolvidos em seus ministérios. O processo de pesquisa aplicada permitirá aos 
estudantes implementarem essas mudanças e medirem a e� cácia do processo.

Obs.: Espera-se que os estudantes tenham um bom conhecimento da língua inglesa, 
visando leituras e pesquisas acadêmicas.

O DMin LBC/FTSA requer um mínimo de 3 anos de estudo e permitirá ao estudante 
integrar esse programa às suas responsabilidades pastorais e ministeriais. Os estudantes 
que se inscreverem no DMin completarão todo o programa do DMin da seguinte forma:

Ano Disciplina Créditos

1

MIN850: Seminário de Práxis do Ministério Contextual 4

MIN842: Inovação e Mudança 4

MIN844: Liderança na Era Digital 4

2

MIN811: Casamento e Questões Familiares 4

MIN843: Iniciativas Estratégicas e Parcerias 4

MIN851: Seminário de Pesquisa Aplicada 4

3
MIN890: Projeto de Pesquisa Orientado 4

MIN891: Dissertação de Pesquisa Aplicada 6
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A seguir con� ra a ementa de cada disciplina:

• MIN850 - Seminário de Práxis de Ministério Contextual
Uma atenção particular é dada à descrição do contexto do indivíduo para o 
ministério, práticas e mudanças potenciais dentro de ambientes especí� cos, e a 
identi� cação de hipóteses para esforços de pesquisa subsequentes (4 créditos).

• MIN842 - Inovação e Mudança
Examina o processo de mudança e o valor da inovação em uma igreja, ministério ou 
organização. Os estudantes aprenderão como liderar a mudança de forma e� caz, 
aproveitando os benefícios da ruptura e do con� ito que a liderança da mudança 
cria. Além disso, aprenderão como visualizar e maximizar novas tecnologias, 
métodos criativos e iniciativas estratégicas para liderar sua organização ou igreja 
(4 créditos).

• MIN844 - Liderança na Era Digital
Explora as conceituações teóricas de liderança com foco na constituição de 
um líder. Os estudantes examinarão os fundamentos teológicos e teóricos da 
liderança espiritual, com ênfase particular na formação e preparação do líder. Os 
componentes bíblicos da liderança serão identi� cados e comparados às teorias 
das ciências sociais atuais e às conceituações convencionais (4 créditos).

• MIN843 - Iniciativas e Parcerias Estratégicas
Explora o papel da liderança empreendedora no desenvolvimento de iniciativas 
estratégicas, tanto dentro de uma igreja ou contexto organizacional quanto em 
parcerias estratégicas fora do contexto. Os estudantes examinarão como essas 
iniciativas e parcerias promovem a missão e a visão do contexto por meio de 
abordagens colaborativas (4 créditos).

• MIN811 – Casamento e Questões Familiares
Este curso examina as questões do casamento e da família, pois são cruciais 
para o ministério de capelania familiar. Os estudantes irão considerar o estado 
atual dessas questões na cultura e de uma perspectiva cristã e irão considerar as 
melhores práticas relacionadas ao aconselhamento e ministério em torno dessas 
questões (4 créditos).

• MIN851 - Seminário de Pesquisa Aplicada
Este curso irá equipar os estudantes com os conhecimentos e habilidades para 
o processo de pesquisa-ação aplicada e subsequente dissertação. Ao examinar 
os critérios, as etapas, a metodologia e a problemática dos dados coletados, o 
estudante estará preparado para embarcar no processo autodirigido da dissertação 
de pesquisa aplicada (4 créditos).
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Projeto de Pesquisa | Dissertação 

Além das disciplinas determinadas na matriz curricular acima, os estudantes também 
participarão de dois Módulos Especí� cos, sendo:

• MIN890 - Projeto de Pesquisa Orientado
Os estudantes são automaticamente matriculados nesta parte do programa após 
a conclusão bem-sucedida das disciplinas anteriores (B - ou superior). Sob a 
supervisão de tutores de pesquisa designados, o estudante desenvolverá os três 
primeiros capítulos de sua Dissertação de Pesquisa Aplicada que articula a(s) 
questão(ões) de pesquisa, literatura precedente e fundamentos teológicos para 
pesquisa e subsequente metodologia de pesquisa. Esta parte do programa termina 
com a apresentação bem-sucedida do prospecto (4 créditos).

• MIN891 - Dissertação de Pesquisa Aplicada

Os estudantes são automaticamente inscritos nesta parte do programa após o 
envio bem-sucedido de seu Prospecto de Pesquisa Aplicada (MIN890). Após 
o recebimento da aprovação do Comitê de Revisão Institucional, os estudantes 
concluem suas pesquisas conforme proposto, coletando, analisando e apresentando 
os dados no formato de Dissertação de Pesquisa Aplicada de cinco capítulos. O 
prospecto deve ser defendido com sucesso e aceito pelos mentores de pesquisa 
designados (6 créditos).

Taxas do programa

• Valor da mensalidade: R$1.238,00

• Valor com desconto de pontualidade de 15%: R$1.090,00

• Taxa de inscrição: R$139,00

As mensalidades e taxas do programa incluem: taxas acadêmicas, despesas acadêmicas, 
acesso à plataforma estudo e biblioteca digital da LBC, bem como a assessoria da FTSA 
durante o curso e todos os diferenciais que a faculdade oferece à sua comunidade de 
estudantes.

Despesas adicionais não incluídas: livros, so� ware adquirido pelo estudante, hospedagem, 
refeições, viagens, taxas de transcrição, despesas de encadernação da dissertação e taxas 
de continuação.
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Requisitos de admissão e processo de aplicação

Os candidatos devem ter:

• Diploma de Bacharel em Teologia;

• Histórico Escolar;

• Carta de Indicação - comprovação de no mínimo 3 anos de experiência 
ministerial (Solicite uma Carta com referências e assinatura do seu pastor/
líder);

• Carta de Referência Acadêmica – solicite de algum acadêmico, como seu 
mentor, um professor, um pesquisador que estejam familiarizados com as suas 
quali� cações acadêmicas e seu compromisso com a pesquisa acadêmica;

Processo de admissão

O processo de admissão será considero completo apenas quando:

• Preencher o formulário de inscrição no curso;

• Pagar taxa de inscrição não reembolsável;

• Enviar os documentos pessoais;

• Enviar o diploma de Bacharelado em Teologia; 

• Enviar os dois formulários de recomendação para admissão (um acadêmico, 
um pastoral);

• Projeto de pesquisa de 15 páginas.

Resultado da aprovação

Os candidatos que enviaram todos os materiais de inscrição serão noti� cados da decisão 
de admissão.

1. Aceitação Total - O estudante é totalmente aceito, sem de� ciências ou requisitos de 
nivelamento.

2. Aceito com De� ciências — O estudante é aceito no programa com de� ciências de 
admissão identi� cadas. O diretor do programa supervisionará a implementação de 
um plano corretivo para a aceitação total.
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3. Aceito no status de revisão — O estudante é admitido enquanto aguarda uma revisão 
posterior. Isso pode ser porque uma parte da inscrição do estudante estava incompleta 
(ex.: a pontuação de um teste não foi recebida a tempo) ou porque o candidato não 
atendeu a um dos requisitos de admissão.

4. Atraso — O estudante pode receber um atraso na inscrição. Isso pode ser devido 
por exemplo por uma mudança na situação de vida do estudante ou um evento que 
o impediu de participar da primeira sessão do programa. Os estudantes com status 
atrasado não terão que se inscrever novamente no programa, mas deverão pagar a taxa 
de entrada do programa.

5. Recusado — O estudante recusado será noti� cado por e-mail. Razões especí� cas para 
o declínio não são fornecidas.

Requisitos de graduação

Para se formar com o grau de Doutor em Ministério, o estudante deve ter cumprido todos 
os seguintes requisitos:

• Concluir todos os trabalhos com nota B ou superior em todos os seminários.

• Escrever e defender com sucesso a Dissertação de Pesquisa.

• Enviar o projeto editado para publicação e encadernação.

• Cumprir todas as obrigações � nanceiras com a faculdade.

• Concluir o programa dentro do prazo de prescrição.

• Aderir aos padrões bíblicos e ética.
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Contato

FTSA
Rua Martinho Lutero, 277
Gleba Palhano
86055-670 - Londrina, PR

Telefone: 43 3371 0200
E-mail: contato@� sa.edu.br
Site: https://dmin.� sa.edu.br      

Dr. Rubens Muzio
Coordenador do DMin-FTSA
E-mail: rubens@ftsa.edu.br
Telefone: 43-33710200

LBC
site: https://www.lbc.edu/capital/academics/doctor-of-ministry/
Dr. Robert Reyes
Diretor do DMin-LBC
E-mail: rreyes@lbc.edu
Telefone: 717.560.8200 Ramal 5358




