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Prezado Líder, a Graça e a Paz de Cristo Jesus esteja contigo!  

Nós do IBVD (Instituto Bíblico Vida com Deus), nos sentimos honrados em poder apresentar 

nossa proposta de ensino e parabenizamos, de todo nosso coração, sua nobre iniciativa de 
iniciar um Núcleo de Estudo Bíblico e Teológico em sua igreja.  
O IBVD – INSTITUTO BÍBLICO VIDA COM DEUS é a concretização de um projeto de vários anos 
gerado no coração do Bispo André Leal, por ser alguém que sempre valorizou o ensino sadio 
da Palavra de Deus e sempre esteve empenhado em formar cristãos que amem a Bíblia 
Sagrada e a estudem com esmero.   
Buscamos fazer com que o maior número de pessoas ame e viva pelos princípios 
encontrados na Bíblia, a fiel e santa Palavra de Deus, pois cremos que esses princípios 
conduzem o ser humano a uma vida vitoriosa e plena. 
 
Atualmente o IBVD tem sua sede em Nova Iguaçu – RJ onde funciona seu “núcleo sede”, no 
endereço anexo de sua mantenedora, a Vinho Novo Church (presidida pelo Bispo André 
Leal), na Estrada Luiz Mário da Rocha Lima – 1392, Austin – Nova Iguaçu, RJ, com turmas 
presenciais e já tem aberto outros núcleos no estado do Rio de Janeiro, tendo como visão 
expandir seu alcance, abrindo núcleos presenciais em todo o território nacional e também 
em outros países.  
  
Além disso, através do ead (ensino à distância), qualquer pessoa em qualquer lugar poderá 
estudar Teologia, optando inclusive em utilizar material didático digital (e-book) ou impresso 
(livros físicos), que serão enviados pelos correios ou empresas transportadoras. 
 
Somos uma escola de educação teológica de caráter interdenominacional cristã 
evangélica, filiada ao OTEB – Ordem de Teólogos do Brasil, e à ABED - Associação Brasileira 
de Ensino à Distância.  
Além do sistema EAD – Educação à Distância individual, utilizamos também o sistema de 
Núcleos Teológicos por Extensão para aplicação de nossos cursos: Básico, Médio, Superior 
Livre e Pós Graduação Livre em Teologia. 
 
Neste impresso encontra-se um resumo de normas administrativas e estudantis de um Núcleo, 
bem como os critérios para sua implantação na sua igreja local. 
 
São informações úteis sobre questões como: Os critérios básicos para a formação de um 
Núcleo, matrícula de alunos, material didático do curso, grade curricular, frequência às aulas, 
conclusão de curso, formatura e outros assuntos de interesse. 
 
O público alvo dos Núcleos: Líderes, obreiros e membros da igreja em todos os níveis, 
professores de Escola Bíblica Dominical, membros de igrejas locais próximas, esposas de 
pastores e leigos de ambos os sexos que amem, necessitem (por força do cargo que ocupam 
na igreja) e desejem conhecer profundamente a Bíblia. 
 
Caso a igreja local não possua instalações com sala de aula, o curso pode ser perfeitamente 
ministrado na nave do templo.  
O melhor dia para o encontro semanal é aquele que o pastor local (diretor regional) 
considerar ser mais interessante para a realidade da igreja.  
Nosso desejo, então, é que o prezado líder e sua igreja local sigam ao pé da letra a 
maravilhosa recomendação feita pelo profeta Oséias: “Conheçamos e prossigamos em 
conhecer ao Senhor” (Oséias 6.3). 
 
Ficamos à inteira disposição dos irmãos e no aguardo de seu contato, para juntos 
implantarmos essa maravilhosa obra em sua igreja. 
 

 
A DIRETORIA 



 
 

INFORMAÇÕES GERAIS PARA ABERTURA DE NÚCLEO TEOLÓGICO EM SUA 
IGREJA: 

 
 
OS CRITÉTIOS PARA A ABERTURA DE NÚCLEO  
Para a estruturação de um NÚCLEO DO IBVD há alguns requisitos necessários:  
1. Ter no mínimo 15 (QUINZE) PESSOAS interessadas em estudar, podendo essas pessoas ser 

membros da igreja local ou não;  
2. Um LOCAL destinado ao estudo, equipado com cadeiras (não é necessário inicialmente 

serem cadeiras de braço), podendo esse local ser o próprio salão da igreja;  
3. Pelo menos DUAS PESSOAS com FORMAÇÃO TEOLÓGICA, interessadas em lecionar (o pastor 

da igreja pode ser um instrutor). 
 

 

INSCRIÇÕES E ENVIO DO TERMO DE COOPERAÇÃO AO IBVD  
Após a decisão pela abertura do NÚCLEO, deve ser fixada uma data para início das aulas e 
uma data final para a matrícula e pagamento (30 dias antes do início do curso). EXEMPLO: 
 
DIA 01 DE JANEIRO: DATA DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES  
DIA 25 DE JANEIRO: FINAL DAS INSCRIÇÕES, ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE ALUNOS E 
INSCRIÇÕES PARA O IBVD E DEPÓSITO DOS VALORES CORRESPONDENTES. 
DIA 25 DE FEVEREIRO: DATA DE INÍCIO DA TURMA 
  
OBS: O período que vai de 25 DE JANEIRO a 25 DE FEVEREIRO (no exemplo acima) é o tempo 
máximo que se calcula (com margem de segurança), desde o envio da documentação ao 
IBVD e chegada do material de estudo na igreja.  
O pagamento da primeira mensalidade deve ser feito no ato da inscrição do aluno. Fixar uma 
data final para as inscrições, auxilia no recebimento do valor cobrado, para que ele seja 
enviado ao IBVD a fim de que as aulas comecem no dia previsto.  
 
O envio de livros só será possível mediante o pagamento antecipado do valor relativo aos 
alunos matriculados. Seguem os dados bancários da escola: 
  
BANCO: INTER 
TITULAR: ANDRÉ FERREIRA LEAL (Fundador) 
CNPJ: 32.620.334/0001-54 
AGÊNCIA: 0001  
CONTA CORRENTE: 6307883-0 
 
OBS: As aulas no NÚCLEO só poderão iniciar mediante o envio do TERMO DE COOPERAÇÃO 
assinado pelo diretor do núcleo (que será o responsável local pelo mesmo e com quem o IBVD 
manterá contato) e o envio dos FORMULÁRIOS DE MATRÍCULA dos alunos com documentação 
completa. 
Não serão aceitas inscrições de alunos: 
1) Sem FOTO 
2) Sem CÓPIA DE RG E CPF  
3) Sem cópia de DIPLOMA ou DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO do ensino médio (No caso de 

CURSO SUPERIOR LIVRE EM TEOLOGIA) ou DIPLOMA ou DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO de 
ensino superior em qualquer área, Livre ou reconhecido pelo MEC (No caso de CURSO DE 
PÓS GRADUAÇÃO LIVRE EM TEOLOGIA). Nos casos de alunos dos níveis BÁSICO OU MÉDIO EM 
TEOLOGIA, bastam os documentos citados nas opções 1 e 2  acima.  

Para adiantar o início das aulas e o andamento da abertura do núcleo, pedimos ao diretor que 
envie as fichas dos alunos digitalizadas com foto e após, envie pelo correio. 
 
 
 
 
 



DOCUMENTAÇÃO DOS PROFESSORES DO NÚCLEO 
 
Embora seja de inteira responsabilidade do Núcleo a escolha dos professores de cada curso, 
para se garantir o mínimo de qualidade das aulas, o IBVD se dá o direito de exigir que seja 
enviado a documentação básica do professor(a), sendo: 
 
1) RG e CPF 
2) Diploma ou Histórico de curso de formação teológica (correspondente ao curso que dará 

aula) 
3) Breve currículo, constando experiência ministerial e cursos extracurriculares na área de 

teologia (se houver). 
 

 Para lecionar no Nível Básico, é necessário ao menos ter o Nível Médio (ou estar 
cursando). 

 Para lecionar no Nível Médio, é necessário ao menos ter o Nível Superior (livre ou MEC, ou 
estar cursando). 

 Para lecionar no Nível Superior, é necessário ao menos ter o Nível de Pós Graduação 
(livre ou MEC, ou estar cursando). 

 Para lecionar no Nível Pós Graduação, é necessário ao menos ter o Nível de Mestrado 
(podendo ser livre, ou seja, nível Master em Teologia) ou estar cursando. 

 
 
GRADE CURRICULAR DOS CURSOS BÁSICO E MÉDIO EM TEOLOGIA  
O curso BÁSICO EM TEOLOGIA é composto de QUINZE (15) MATÉRIAS e sua grade curricular 
detalhada segue em anexo (folder). Após concluídas essas QUINZE (15) MATÉRIAS do BÁSICO 
EM TEOLOGIA, caso o NÚCLEO deseje oferecer também a sequência de estudos a seus alunos, 
poderá iniciar uma turma do MÉDIO EM TEOLOGIA (QUE CORRESPONDE AO NÍVEL 
INTERMEDIÁRIO), bastando cursar mais DEZ (10) MATÉRIAS complementares, após a conclusão 
do CURSO BÁSICO. Segue também a grade curricular das DEZ (10) MATÉRIAS do CURSO MÉDIO 
EM TEOLOGIA (folder). 
 
  
OBS: Se o aluno não possuir o ensino médio secular concluído, ele só poderá avançar até o 
MÉDIO EM TEOLOGIA. Ou seja, para cursar o Nível SUPERIOR LIVRE EM TEOLOGIA o aluno 
precisará ter o ensino médio concluído antes de inicia-lo. E para cursar a PÓS GRADUAÇÃO 
LIVRE EM TEOLOGIA, deverá ter qualquer formação superior. 
 
GRADE CURRICULAR DOS CURSOS SUPERIOR LIVRE E PÓS GRADUAÇÃO LIVRE EM TEOLOGIA  
O curso SUPERIOR LIVRE EM TEOLOGIA é composto de VINTE E CINCO (25) MATÉRIAS e sua grade 
curricular detalhada segue em anexo (folder). Já o curso de PÓS GRADUAÇÃO LIVRE EM 
TEOLOGIA, é composto de DEZ (10) MATÉRIAS, e é exigido qualquer curso de graduação (livre 
ou reconhecido pelo MEC) para realiza-lo. Sua grade curricular segue no folder em anexo. 
 

MATERIAL DIDÁTICO, PAUTA, MATERIAL DO PROFESSOR E AVALIAÇÃO 
Fica responsável o IBVD, por fornecer ao NÚCLEO: 
 
a) Todo o MATERIAL DIDÁTICO para a ministração do curso; 
b) PAUTA PARA CONTROLE DE PRESENÇA E NOTA DE ALUNOS;  
c) MATERIAL DIDÁTICO GRATUITO PARA O PROFESSOR; 
d) AVALIAÇÃO E GABARITO DA AVALIAÇÃO. 
 

 

VALORES DOS CURSOS DE TEOLOGIA: 
  
O valor dos CURSOS: BÁSICO, MÉDIO E SUPERIOR LIVRE EM TEOLOGIA é de R$ 27,00 (vinte e sete 
reais) por MATÉRIA ESTUDADA. O valor do curso de PÓS GRADUAÇÃO LIVRE é de R$ 47,00 
(quarenta e sete reais) por MATÉRIA ESTUDADA. 
  



O NÚCLEO poderá fixar o valor do livro em até R$ 60,00 para cobrir despesas operacionais 
como: oferta para professor, cofee-break, etc (isso para os cursos níveis Básico, Médio e Superior 
Livre). Para o caso de ofertar o curso de Pós Graduação Livre, poderá fixar o valor do livro em 
até R$ 100,00. 
 

REQUISITOS PARA MATRÍCULA  
Para que o aluno se matricule no curso BÁSICO EM TEOLOGIA não é necessário que tenha 
diploma de 1º grau. Porém é preciso que ele seja alfabetizado. 
Os critérios para que o aluno se matricule no curso BÁSICO EM TEOLOGIA são: 
a) Ser no mínimo alfabetizado  
A palavra de Deus deve estar ao alcance de todos. Na intenção de atender a muitos 
irmãos desejosos de conhecer mais a Bíblia, mas que não têm diploma de 1º grau, pede-se 
que o candidato seja no mínimo alfabetizado, para que tenha uma mínima compreensão 
da escrita e das aulas.  
OBS: Para o curso SUPERIOR LIVRE EM TEOLOGIA é necessário que o candidato tenha diploma 
de ensino médio. 
b) Ter a idade mínima de 16 anos completos  
Mesmo que o candidato esteja exercendo alguma atividade na igreja, deverá ter a idade 
mínima acima recomendada.   
c) Fornecer uma foto 3x4  
A foto será utilizada no formulário de matrícula e para 
confecção da carteira de estudante  
d)Fornecer cópia comum de RG E CPF  
A numeração dos documentos será utilizada para expedição de Certificado e Histórico ao 
final do curso.  
OBS: As aulas no NÚCLEO só poderão iniciar mediante o envio do TERMO DE COOPERAÇÃO  
assinado e preenchido (pelo diretor responsável pelo núcleo) e dos FORMULÁRIOS DE 
MATRÍCULA dos alunos com documentação completa, já listada acima. 
Não serão aceitas inscrições de alunos: 
a) Sem FOTO  
b) Sem CÓPIA de RG e CPF 
 

 

PAGAMENTO DOS LIVROS DE ESTUDO  
Ao solicitar nova matéria de estudo o DIRETOR DO NÚCLEO deve fazer o levantamento de 
quantos alunos estão confirmados para estudo da próxima matéria e efetuar o depósito 
referente ao número de alunos para essa próxima matéria. O depósito deve ser efetuado na 
conta já informada.  
 

ENVIO DE LIVROS DE ESTUDO PELO CORREIO  
A despesa de correio corre por conta do NÚCLEO, porém é uma despesa já coberta pela 
diferença do valor cobrado pra cada aluno. 
 

CRITÉRIOS ESPECIAIS DE ADMISSÃO DE ALUNO 
O aluno poderá ser admitido ao NÚCLEO em qualquer tempo.  
O NÚCLEO é de caráter modular e rotativo, ou seja, mesmo o aluno sendo admitido ao NÚCLEO 
na décima matéria, por exemplo, pode optar por terminar as matérias anteriores junto ao IBVD 
ou iniciar as matérias por ele devidas no início de um novo ciclo no NÚCLEO, onde as matérias 
são reiniciadas a partir de primeira matéria do seu curso.  
O aluno que se matricula num NÚCLEO que esteja com o curso em andamento, participa da 

formatura normalmente, poderá receber um “Certificado Simbólico”, que será substituído pelo 
Certificado de seu curso ao final das matérias cursadas. 
 
 



CARTEIRA DE ESTUDANTE  
A carteira de estudante é oferecida ao aluno que assim que o preferir, cobrando-se apenas 
uma pequena taxa de envio. Em muitos estados a carteirinha dá ao estudante o direito à MEIA 
ENTRADA em eventos musicais, teatrais e cinemas.  
 

CERTIFICADO DE PARCERIA  
No ato de envio do primeiro material de estudos é enviado o CERTIFICADO DE PARCERIA entre o 
IBVD e Núcleo para ser afixado em gabinete pastoral ou sala destinada a esse fim. 
 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO ALUNO  
A AVALIAÇÃO do curso é de caráter objetivo e contém 10 questões objetivas de múltipla 
escolha. Ela é aplicada na última aula da matéria.  
O professor da matéria aplica a AVALIAÇÃO e é o responsável pela correção das avaliações e 
registro de notas em pauta.  
Na primeira aula da próxima matéria o professor entrega as provas corrigidas e pauta com as 
notas registradas. A AVALIAÇÃO é devolvida com a nota do aluno nessa aula. 
 
OBS: A pauta com a nota de cada aluno registrada é recolhida com o professor da matéria 
pelo responsável do NÚCLEO e encaminhada à secretaria do IBVD já no outro dia, para registro 
de notas e futura emissão de históricos e certificados. É extremamente necessário que o envio 
da pauta seja feito com rapidez, pois as notas são lançadas no CAMPUS ON LINE, nos registros 
pessoais do aluno. Pede-se para isso, que as notas sejam enviadas digitalizadas para agilizar seu 
registro. 
 

 

FREQUÊNCIA DO ALUNO E APROVAÇÃO NA MATÉRIA  
Para aprovação na matéria é necessário que o aluno tenha frequência de no mínimo 75% nas 
aulas e obtenha média 7(Sete).  
As aulas do curso serão ministradas uma vez por semana (quatro encontros mensais), em dia e 
horário estabelecidos pelo diretor do NÚCLEO.  
 

CERTIFICAÇÃO DOS ALUNOS  
Fica sob a responsabilidade do IBVD a devida emissão de certificado e histórico escolar de 
cada aluno, respeitando para a aprovação dos alunos os critérios de: Aproveitamento escolar 
(média final 7.0) e presença em no mínimo 75% das aulas.   
Só será emitido CERTIFICADO ao aluno que estiver com sua documentação completa na 
escola. 
 

SUGESTÃO DE CRONOGRAMA DAS AULAS 
 
O cronograma da aula semanal deve constituir-se basicamente da seguinte divisão:  
a) Oração para início das aulas 
b) Chamada através da pauta de presença......................................................De 05 a 10 minutos 
c) 1ª parte da aula .................................................................................................De 40 a 50 minutos 
d) Intervalo para descanso e interação..............................................................De 10 a 15 minutos  
e) 2ª parte da aula..................................................................................................De 40 a 50 minutos 
f) Considerações finais e avisos...........................................................................De 05 a 10 minutos 
 
OBS: O cronograma exposto acima existe apenas à título de sugestão e pode ser seguido à 
risca ou mesmo adaptado à realidade de cada NÚCLEO. 
 

 

 

 

 

 



CAMPUS ON LINE 
Após a chegada das inscrições NO IBVD, os alunos são inseridos no CAMPUS ON LINE.  
O CAMPUS é uma plataforma de apoio ao aluno de NÚCLEO para que ele tenha acesso aos 
seus dados pessoais para consulta imediata quando achar necessário, bem como ter acesso 
ao seu boletim de notas e outras informações. 
 
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO PARA ABERTURA DE NÚCLEO  
O IBVD FORNECERÁ, CASO SEJA REQUISITADO, sem nenhum custo, o material impresso para a 
divulgação de abertura do NÚCLEO na cidade de sua instalação. 
 
Serão enviados 05 CARTAZES para divulgação em igrejas próximas e na comunidade local.  
Os 05 CARTAZES enviados são confeccionados em tamanho A3, num padrão pré-estabelecido 
pela escola. 
OBS: Os cartazes para divulgação são enviados após acertada data de início das aulas. 
 

 

DIFERENÇAS ENTRE CURSO “SUPERIOR LIVRE EM TEOLOGIA” E “BACHAREL EM TEOLOGIA”  
Na prática não há diferenças, pois o curso SUPERIOR LIVRE EM TEOLOGIA equivale a qualquer 
curso BACHAREL oferecido em outras escolas, tanto no PESO DO CERTIFICADO, quanto no 
NÚMERO DE HORAS-AULA, oferecendo ao formando, o CERTIFICADO com o título de TEÓLOGO.  
Cabe lembrar que a PROFISSÃO DE TEÓLOGO está regulamentada pelo ministério do trabalho 
sob o código n°. 2631-15 da CBO (Classificação Brasileira de Ocupação) e Lei Federal n.º 
6.923/81, podendo exercer as funções de Capelão, Conselheiro Clínico, Pastor (desempenhar a 
função ministerial devidamente habilitado), Professor de Teologia, dentre outras previstas em Lei. 
  
DIVULGAÇÃO DE ABERTURA DE NÚCLEO NO SITE DA IGREJA, MATRÍCULA E USO DO NOME “IBVD” 
O IBVD autoriza a veiculação de seu nome no SITE DA IGREJA ou em veículos de comunicação 
social que a igreja possua, tais como BLOGS, SITE, FACEBOOK, etc. Fica acertado entre IBVD e 
NÚCLEO que toda matrícula deve ser realizada junto ao DIRETOR DE NÚCLEO ou SECRETARIA DA 
IGREJA onde está instalado o NÚCLEO no(s) dia(s) destinado(s) para tal fim (caso seja esse o 
local designado para as matrículas), para que haja melhor organização no que tange a 
documentações de alunos recebidas e pagamento de apostilas.  
OBS: Fica acertado entre o IBVD e o NÚCLEO que nenhuma matrícula será feita através do site 
da igreja, mesmo que essa o possua. Essa medida é necessária para que o recebimento de 
documentações de alunos e afins seja melhor acompanhado e organizado pelo NÚCLEO. 
 

 

ENVIO DE BANNER  
O IBVD disponibiliza GRATUITAMENTE um BANNER EXTERNO para NÚCLEOS com mais de 30(trinta) 
alunos, (para ser afixado em local visível da igreja) para divulgação do curso, CASO SOLICITEM.  
O BANNER é enviado em até 30(trinta) dias após o requerimento do mesmo. Mesmo havendo 
mais de 30 alunos no NÚCLEO é necessário o requerimento do BANNER para que a escola o 
envie.  
OBS: Para NÚCLEOS com menos de 30(trinta) alunos o investimento pelo BANNER EXTERNO de 
divulgação é de apenas R$ 30,00. 
 

SUGESTÃO DE COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA DE NÚCLEOS TEOLÓGICOS   
O DIRETOR DO NÚCLEO, que é o pastor da igreja local, ou um líder ou obreiro indicado pelo 
mesmo.  
O PROFESSOR, que cuidará do ensino e da parte acadêmica em sala de aula;  
O SECRETÁRIO-TESOUREIRO, que cuidará dos trabalhos de secretaria e finanças do NÚCLEO. 
 

 

 

 

 

 



 

DIMINUIÇÃO DO NÚMERO DE ALUNOS POR NÚCLEO  
Cabe informar que NÚCLEOS em que o número de alunos passe a ser de 10(dez) pessoas ou 
menos, seu status passa a ser não mais de NÚCLEO, mas de GRUPO DE ESTUDOS e o valor por 
aluno passa de R$ 27,00 para R$ 35,00 por aluno. 
 
 
FECHAMENTO E EXTINÇÃO DE NÚCLEO  
Após 60 dias sem solicitação de apostilas de estudo, um NÚCLEO será considerado INATIVO. O 
IBVD se reserva ao direto de contactar com os alunos para tratar da continuidade de seu curso 
através de transferência para um NÚCLEO DE ESTUDO mais próximo ou mesmo através do  
ENSINO À DISTÂNCIA DIRETAMENTE COM O INSTITUTO.  
Fica também informado que nenhum livro do IBVD poderá ser reproduzido ou fornecido a 
alunos, após encerramento das atividades do NÚCLEO, caso isso ocorra. 
 

 

CRITÉRIOS DE DESCONTO E BOLSA PARA DIRETORES DE NÚCLEO  
O DIRETOR DE NÚCLEO ou pastor principal do ministério onde o NÚCLEO esteja formado que 
tenha curso Básico ou Médio em Teologia ou mesmo que não tenha curso de teologia, caso 
deseje fazer ou concluir o SUPERIOR LIVRE EM TEOLOGIA, caso deseje terá direito a um desconto 
de 20%  por matéria, porém fará a matéria separadamente dos alunos (como curso individual  
à distância), mesmo que seu material de estudo siga junto com o material de estudo dos alunos. 
Para o caso de PÓS GRADUAÇÃO LIVRE, o desconto concedido será de 30% sobre o valor de 
cada disciplina do Curso.  
 

DISPOSIÇÕES GERAIS  
O IBVD se reserva ao direito, caso julgue necessário, de contactar com os alunos do NÚCLEO a 
qualquer tempo no decorrer do curso, para: 
a) Solicitar documentações do aluno que porventura estejam pendentes;  
b) Felicitar alunos por data natalícia; 
c) Contatos diversos que se façam necessários.  
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