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Setor de Formação Acadêmica 
CURSO DE IMERSÃO EM ANGLICANISMO 

GUIA DE PERCURSO 

Cursista: 

Boas vindas ao Curso de Imersão em Anglicanismo. Nossa expectativa é 

compartilhar momentos significativos de aprendizagem que possam 

atender as suas necessidades de aprofundamento na questão missionária 

das comunidades e contribuir com a sua formação para que lhe seja 

possível cumprir qualificadamente sua (nossa) parte na Missão de Deus: a 

evangelização.  

A modalidade do Curso é a distância através da plataforma Moodle. 

O principal objetivo deste Curso é o aprofundamento e a imersão em Anglicanismo, no formato de 

02 módulos compostos das seguintes disciplinas regulares e optativas (oferecida uma por módulo, conforme 

demanda).  

Cronograma para a quarta turma (2018/19) do Curso de Imersão em Anglicanismo EaD 

1ª DISCIPLINA 

 

3ª DISCIPLINA  5ª DISCIPLINA 

Módulo I Bíblia I Módulo I TEOLOGIA I  Módulo I PASTORAL 

Pedro Triana Hermes Rodríguez  Keila Bichet 

Unid. Início Término Unid. Início Término  Unid. Início Término 

I 05/nov 18/nov I 01/abr 14/abr  I 02/set 15/set 

II 19/nov 02/dez II 15/abr 28/abr  II 16/set 29/set 

III 03/dez 16/dez III 29/abr 12/mai  III 30/set 03/out 

IV 17/dez 06/jan IV 13/mai 26/mai  IV 04/out 27/out 

    

RECESSO 4ª DISCIPLINA + OPTATIVA  INÍCIO DO MODULO II 

 Módulo I LITURGIA I  Disciplinas 
Leitura da Bíblia na perspectiva 
Anglicana II (30h/a) 
Liturgia Anglicana II (30h/a) 
Teologia Anglicana II (45h/a) 
História do Anglicanismo II (30h/a) 
Constituição e Cânones Gerais da IEAB 
(30h/a)  

 
Disciplina Optativa: 

Discipulado Intencional  

2ª DISCIPLINA Carmen Etel Gomes  

Módulo I HISTÓRIA I Optativa I ESPIRITUALIDADE  

Carmen Kawano Unid. Início Término  

Unid. Início Término I 27/mai 16/jun  

I 28/jan 10/fev II 17/jun 07/jul  

II 11/fev 24/fev III 08/jul 28/jul  

III 25/fev 17/mar IV 29/jul 18/ago  

IV 18/mar 31/mar RECESSO  

 

 

 



 

© 2019 Centro de Estudos Anglicanos – CEA & WebParceiros.Com . Todos os direitos reservados. 

 

P
ág

in
a 

2
 

Elaboramos algumas diretrizes para a dinamização do funcionamento do Curso.  

É importante que você leia atentamente e compreenda toda a organização didático-pedagógica do mesmo. 

Propomos que cada disciplina de um módulo terá duração em média 60 dias (dois meses), com carga 

horária média de 30 ou 45 h/aula, divididas em 4 (quatro) unidades com duração de 2 (duas) semanas (cada). 

A partir dessa contextualização detalharemos as etapas e procedimentos que servirão de guia para a 

realização das atividades do curso e sua conclusão com qualidade.  

 

Estamos e continuaremos à sua disposição para dirimir suas dúvidas! 

Bom trabalho! 

 

DINÂMICA DO CURSO: 

O curso de Imersão em Anglicanismo oferece várias oportunidades de aprendizagem em atividades 

como: Fóruns, Tarefas de Envio de Arquivos, Momento Orante e Chats; que poderão ser avaliativas e não 

avaliativas. Então, ATENÇÃO AO PRAZO LIMITE para a realização das atividades programadas.  

Sempre que acessar o ambiente de aprendizagem, verifique fórum de notícias/dúvidas e mural de 

avisos, além de sua caixa de mensagens, pois neles serão publicadas as informações sobre o Curso e as 

orientações extras para a realização das atividades.  

Professoras/Tutoras e Professores/Tutores têm o prazo de até 72 horas para responderem os 

questionamentos feitos por você. Deste modo, organize-se para tirar dúvidas antes da realização das 

atividades.  Utilize os espaços adequados para cada tipo de comunicação. No AVA Moodle, temos fóruns de 

notícias/dúvidas, mensagem e o fórum aberto “C@fé Anglicano”. Os fóruns de dúvidas são voltados para o 

esclarecimento de dúvidas que dizem respeito às atividades, ao material e ao funcionamento das disciplinas 

do curso. Assim, as dúvidas podem ser compartilhadas com a turma. A mensagem (e-mail interno) deve ser 

usada para contatar seu tutor ou tutora e colegas cursistas de forma individual, quando se tratar de assuntos 

que não são de interesse de toda a turma. O “C@fé Anglicano” é um fórum livre, onde cada cursista poderá 

conversar à vontade sobre qualquer assunto. Ressaltamos que não utilizaremos e-mail pessoal, somente o 

e-mail interno disponível na plataforma.  

 

MOMENTO ORANTE: 

 

Em cada unidade teremos um “momento orante” que poderá ser um vídeo, 

áudio ou um texto para meditação e reflexão, onde poderemos debater nossas 

opiniões em fórum geral não avaliativo. Ou seja, uma tarefa não obrigatória, 

mas de grande valia para o crescimento de sua espiritualidade. 

 

AVALIAÇÃO: 

 

A avaliação dos estudantes do CURSO DE IMERSÃO EM ANGLICANISMO é processual e integra a 

aprendizagem alcançada pelos educandos, mediante os desafios dos docentes, no tempo estabelecido para 

o desenvolvimento de cada uma das disciplinas do curso, tendo como objetivo principal a construção do 

conhecimento na perspectiva da formação em anglicanismo para leigos, postulantes e clérigos que desejem 

aprimoramento. 
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Como dito, a avaliação da e do cursista será processual e ocorrerá ao longo de todas as semanas de 

uma disciplina do curso, sendo considerado requisito para o aproveitamento de, no mínimo, 70% nas 

atividades desta disciplina; ou seja, você precisa obter, no mínimo, 7 pontos da nota total 10 da disciplina 

para obter a aprovação na disciplina. Sendo que as notas serão atribuídas a partir da participação nos fóruns 

avaliativos, da realização das atividades de envio de arquivos e da tarefa final. 

Cada disciplina terá um material de estudo ou de apoio (textos-base) e serão formadas por unidades, 

estas serão desenvolvidas por meio de ferramentas de interatividade tais como: fóruns, chats, vídeos, tarefas 

de envio e outras atividades que enriqueçam sua aprendizagem e desempenho.  

Dicas:  

● Reservar um tempo para a execução das atividades propostas e em caso de dúvidas entre em 

contato com o seu tutor ou tutora; 

● Procure ler todo material disponível no ambiente virtual referente à disciplina que estiver 

cursando. Se possível, busque mais referenciais para complementar sua aprendizagem;  

● Participe ativamente dos fóruns propostos, estas atividades serão consideradas instrumentos 

de avaliação.  

 

TAREFA FINAL:  

A finalização de nossas atividades será o desenvolvimento e envio de um Artigo (um por cursista) com 

tema sobre a disciplina corrente, seguindo as orientações contidas no "Modelo de Artigo", disponibilizado 

em cada disciplina, contendo de 4 a 8 páginas no formato A4. As datas de entrega e maiores orientações 

sobre o desenvolvimento desta tarefa serão estipuladas pelo Professor/Tutor ou Professora/Tutora de cada 

disciplina. 

- Não deixe de realizar as atividades propostas para última hora, ATENÇÃO aos prazos! Procure manter-se 

sempre em dia. 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO (NOTAS):  

Como já mencionado, cada disciplina se divide em 4 (quatro) unidades, estruturadas da seguinte 

forma: 

Unidades I, II e III: 
 
- Momento Orante; 

- Material de estudo e materiais complementares; 

- Chat com o professor tutor ou com a professora tutora (importante para fortalecer o diálogo e 
responder às dúvidas do grupo, bem como para integrar a turma) 

- Fórum Avaliativo — 10 pontos (sendo 8 pontos pela resposta à questão proposta e 2 pontos pelos 
comentários em respostas de colegas — participação na discussão com o grupo); 

- Atividade de envio avaliativa — 10 pontos; 

As unidades também podem conter (a critério do professor/tutor ou da professora tutora): 

- Fórum não avaliativo; 

- Atividade não avaliativa; 
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Unidade IV: 
 
- Atividade final —10 pontos: Todo o espaço/tempo desta unidade é destinado à realização do artigo 

final da disciplina. 
A atividade final tem peso 2, ou seja, terá o valor de duas tarefas de 10 pontos na média final da nota. 
Assim, somando as quatro unidades, temos um total de 80 pontos nas avaliações desenvolvidas na 

disciplina, que será dividido por 8 para que cheguemos à média final da disciplina. 
 
Entenda no exemplo abaixo: 
 

  UNIDADE I UNIDADE II UNIDADE III UNIDADE IV  MÉDIA 

NOME FÓRUM I ATIVIDADE I FÓRUM II ATIVIDADE II FÓRUM III ATIVIDADE III ATIVIDADE FINAL 
Peso 

Duplo 
SOMA 

÷ 8 

Pessoa 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Pessoa 2 10 7 9 10 10 10 9 9 9,3 

Pessoa 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7,0 

Pessoa 4 9 0 8 10 0 10 9,5 9,5 7,0 

 
 
RECUPERAÇÃO DE NOTAS: 
 
No momento da abertura da Unidade IV (atividade final), ocorre o prazo de segunda chamada para 

a realização tardia das atividades de envio das unidades I, II e III, com uma penalidade de 1 ponto na 

avaliação, ou seja, a atividade receberá nota de 0 a 9 pontos. O fórum não terá recuperação de notas pois é 

interativo entre cursistas e professor/tutor e professora/tutora. 

Mesmo no caso de não haver, ao final da disciplina, realização de alguma atividade, a e o cursista 

ainda pode obter a aprovação se obtiver bom desempenho nas atividades entregues, como no exemplo da 

“Pessoa 4” na tabela acima. 

Outros casos de recuperação de nota em que a média final seja inferior a 7 pontos serão verificados 

individualmente, com o professor ou a professora da disciplina e a coordenação acadêmica do CEA. 

 


