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São Paulo, 29 de fevereiro de 2020 (Atualizado em 02 de julho de 2020)
O Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper anuncia oficialmente por meio deste edital
a abertura do processo seletivo para ingresso em 2020 no Programa M.A. Leadership. As
informações encontradas abaixo visam auxiliar o candidato nos passos necessários à sua qualificação
para admissão e demais dados relacionados com o processo de inscrição.

1. O PROGRAMA OFERECIDO
O processo seletivo 2020 abre vagas para o Programa
(doravante referido como MA, “o Programa”) realizado
em parceria com o Gordon College de Boston (Wenham),
Massachusetts, Estados Unidos da América do Norte
(Gordon) e o Centro Presbiteriano de Pós Graduação
Andrew Jumper (CPAJ). O Programa é denominado M.A.
Leadership – concentração em Educação Escolar Cristã.
Este Programa, após a sua conclusão e atendimento dos
critérios de aprovação, leva à concessão do certificado de
Magister Artium (MA), pelo CPAJ e ao diploma de Master
of Arts (MA), pelo Gordon. Três pontos devem ser
considerados pelos candidatos à admissão no Programa: a)
os pré-requisitos documentais e linguísticos, b) o seu
interesse ou envolvimento na área de Educação Cristã, em
todos os seus aspectos, incluindo os conceitos e práticas
baseados nas premissas teológicas e filosóficas da fé cristã
e c) sua disponibilidade de tempo para se dedicar aos
estudos e às exigências do Programa.

Os cursos do CPAJ existem para a
consolidação na formação de
ministros, pastores e líderes
cristãos no âmbito da Igreja de
Jesus Cristo e em outras esferas do
Reino de Deus, como a das Escolas
Cristãs. Nosso principal alvo é
sermos encontrados aprovados
pelo Senhor da Igreja. Diante deste
entendimento a Igreja Presbiteriana
do Brasil entende que seus cursos
teológicos têm natureza livre e não
devem ser submetidos à avaliação
do MEC/CAPES. Os títulos
concedidos são dados aos alunos
sob a autoridade da Junta de
Educação Teológica da Igreja
Presbiteriana do Brasil, e não têm
reconhecimento do
MEC/CAPES.

Antes de efetuar sua inscrição no MA, atente para dois
pontos importantes:

Programas realizados em parcerias,
de dupla titulação, com instituições
de Ensino Superior de outros
países podem ter seus cursos e
diplomas certificados e
credenciados pelas autoridades
governamentais desses países.
Neste caso específico (MA), o
curso e respectivo diploma de
mestrado é reconhecido e
certificado pela NECHE (New
England Commission of Higher
Education –
https://www.neche.org/), que é o
órgão governamental credenciador
do Gordon.

1) A inscrição no MA só pode ser feita por candidatos
que já possuam instrução superior e respectivo
diploma de graduação em qualquer área,
preferencialmente
nas
ciências
humanas,
pedagogia ou teologia. Não há exceções.
2) É necessário programar a disponibilidade (e válida
documentação de viagem) para estar nos Estados
Unidos por um período de 21 dias, em data a ser
especificada no ano de 2021, compreendendo a
última semana do mês de maio e adentrando o mês
de junho, na região metropolitana de Boston,
Massachusetts.
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Estrutura do MA
Cursos Presenciais no CPAJ
com Professores do Gordon
•
•

Developing, Leading and Managing People
Leadership Theories and Practices

Cursos Presenciais no Gordon
com Professores do Gordon
•
•

Principled Leadership – Ethics, Values and Moral
Personnel and Strategic Planning

Cursos a Distância
•
•
•
•

Christian Worldview and Education – CPAJ
Liberal Arts Approach to Leadership – Gordon
Christian Faith and Educational Theories – CPAJ
Instructional Leadership and Assessment – Gordon

Monografia (Practicum)
•

Monografia final de natureza prática, sobre
tema/pesquisa a ser definida com orientador
assinalado.

Dúvidas frequentes:
Quantas disciplinas tenho que fazer no MDIV?
4 disciplinas em cursos presenciais
4 disciplinas em EaD
1 Monografia de natureza prática
Quanto tempo eu tenho para concluir o MA?
18 a 24 meses para concluir as 8 disciplinas e
a monografia (Practicum) de conclusão.
Tenho que ser fluente em inglês?
Não. Mas espera-se, pelo menos, um
conhecimento inicial de leitura da língua
inglesa. Esta proficiência deve ir aumentando,
por estudo próprio e prática, ao longo do
curso, culminando com a possibilidade de
interagir com os professores. As classes
presenciais no CPAJ terão tradução
simultânea. As classes EaD com o Gordon,
terão o acompanhamento de um professor do
CPAJ. Os cursos EaD do CPAJ serão
ministrados em português.
É possível eu estar qualificado, mas não ser
admitido no programa? Sim. As vagas são
limitadas e preenchidas por ordem de
matrícula, daqueles qualificados, portanto, é
possível você receber a informação de que
está apto à admissão, mas se protelar a
matrícula, a vaga passará a outro.
Qual é o custo do Programa? Os custos, desde
a matrícula, a parte nacional (CPAJ) e a parte
internacional (Gordon), estão especificados
no corpo deste Edital.

Invista um tempo lendo as descrições deste programa (MA) na página específica do site oficial do
Andrew Jumper (https://cpaj.mackenzie.br/programas-cursos/gordon/). Como o Programa exige um
conhecimento de leitura da língua inglesa, esta página, que contém os detalhes pertinentes ao Curso,
está em inglês. As informações acadêmicas e comportamentais, aplicáveis a qualquer curso estão em
http://cpaj.mackenzie.br/informacoes-academicas. Se preferir, agende um horário para uma
entrevista por telefone com o coordenador deste Programa e tire suas dúvidas. As entrevistas duram
no máximo 10 minutos e podem ser agendadas, a partir da publicação do edital, de segunda a sexta
no horário comercial (08:00 – 12:00; 14:00 – 18:00) pelo telefone (11) 2114-8644.

2. NÚMERO DE VAGAS
O número de vagas oferecidas para o MA pode variar a cada ano. Para o ano de 2020 serão oferecidas
25 vagas.

3. CUSTOS
3.1. Inscrição e Matrícula:
Inscrição no processo seletivo: R$ 109,00.
Matrícula no programa (para os aprovados): R$ 211,00.
+ O valor da primeira parcela da parte internacional (US$ 700,00) mencionada e detalhada
no item 3.2, abaixo.
Pastores da IPB também pagam a inscrição no processo seletivo e matrícula.
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3.2. Durante o Programa:
Parte Nacional: R$4.500,00 (cursos e hospedagem) + R$1.500,00 (orientação e taxa da
monografia) a serem pagos em ocasiões específicas, a saber:
• Módulos em São Paulo: R$1.500,00 para cada um dos dois módulos (total
R$3.000,00), cobrindo as aulas, despesas administrativas e acomodação tripla em
hotel na vizinhança do CPAJ – esse valor é pagável por boleto, que vence na semana
prévia à realização dos módulos.
• Classes EaD ministradas pelo CPAJ: R$750,00 para cada uma das duas classes EaD
ministradas pelo CPAJ (total R$1.500,00), valor pagável por boleto, que vence na
semana prévia ao início das classes.
• Monografia (Practicum): taxa da Monografia + orientação – R$1.500,00 – quatro
boletos de igual valor, a partir do 18º mês do Programa. Todos têm de pagar essa
taxa.
• Despesas de viagem para São Paulo, e respectivas refeições, são de responsabilidade
de cada aluno.

Parte Internacional: US$10.475,00, a serem pagos por todos diretamente ao GORDON,
por remessa bancária, cartão de crédito, ou qualquer outro meio válido e legal de remessa
internacional de valores, da seguinte maneira:
• US$700,00, 15 dias após o recebimento do e-mail indicando a aprovação no
Programa.
• 23 pagamentos iguais de US$425,00, vencíveis 30 dias após o primeiro pagamento e
assim subsequentemente, até a última parcela.
• Hospedagem em quarto single e alimentação, durante os dois módulos presenciais
em Boston, serão providenciados pelo Gordon, sem custo adicional (duas semanas).
• Despesas de viagem para os Estados Unidos e respectiva documentação (Passaporte,
vacinas, seguros, etc.), são de responsabilidade de cada aluno. Informações
detalhadas sobre as passagens aéreas devem ser remetidas ao CPAJ 30 dias antes das
datas da viagem.

4. INSCRIÇÃO
4.1. Período de Inscrição: 5 março a 20 de julho de 2020.
4.2. Formulário de inscrição online. O preenchimento deste formulário requer preparação
prévia. Antes de iniciar o preenchimento, digitalize e salve os documentos exigidos e em
formato PDF (se você não sabe como fazer isso, peça ajuda a alguém). Somente a foto do
candidato deve ser salva em formato JPG, JEPG ou PNG. Quando você iniciar o
preenchimento, o formulário online irá informar o local onde cada um desses arquivos deve
ser anexado.
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5. LISTA DE DOCUMENTOS
MA – Magister Artium
Itens
FOTO

Detalhes
Digitalizada
Formato 3x4
Formato do arquivo (JPG, JPEG ou PNG).
RG* ou CNH
Frente e verso
Cópia digitalizada (PDF) em um só arquivo.
CPF
Dispensável se o número já consta na CNH ou RG.
Cópia digitalizada (PDF) em um só arquivo.
DIPLOMA
Diploma de curso superior em qualquer área (bacharelado ou
licenciatura plena). Diplomas em teologia obtidos em seminários não
precisam necessariamente ser reconhecidos pelo MEC. Estes serão
recebidos mediante análise do histórico.
Cópia digitalizada (PDF), só frente.
HISTÓRICO ACADÊMICO
Frente e verso (quando houver).
Cópia digitalizada (PDF) em um só arquivo.
PROFICIÊNCIA EM LEITURA – INGLÊS
Certificado de uma das seguintes agências: SAT, ACT, TOEFL,
IELTS, Cambridge. Se o candidato não tiver nenhum desses
certificados o CPAJ administrará uma prova, cujos detalhes serão
informados, conforme cronograma na página 1, deste Edital, em
24.07.2020. Candidatos cuja língua nativa seja o inglês, não
necessitam demonstrar documentos de proficiência.
CARTAS (PRÓPRIA E DE
1. Carta de recomendação de autoridade eclesiástica à qual o
RECOMENDAÇÕES)
candidato está jurisdicionado.
2. Carta de recomendação acadêmica, firmada por algum
professor que tenha acompanhado o candidato em cursos
prévios, ou, se o candidato(a) estiver ligado(a) a alguma
instituição educacional cristã, carta de recomendação
firmada pela pessoa hierarquicamente superior.
3. Carta pessoal, escrita em inglês, dirigida ao CPAJ, a/c do
Coordenador do Programa, apresentando um testemunho
pessoal, incluindo uma concisa autobiografia.
* Estrangeiros residentes devem apresentar RNE. Estrangeiros não residentes devem apresentar passaporte.

6. Pagamento da inscrição
O pagamento da inscrição no processo seletivo é feito por meio do boleto que será enviado
automaticamente para o seu e-mail, quando o preenchimento do formulário de inscrição for
finalizado. Atenção: a) a data limite para o pagamento da inscrição aparecerá no boleto. O Mackenzie
não altera a data de vencimento. Caso o candidato não efetue o pagamento até a data limite, a inscrição
será cancelada. b) pastores da IPB devem pagar a inscrição no processo seletivo.

7. Análise de documentos
Após o preenchimento do formulário e pagamento da inscrição, a equipe do processo seletivo irá
analisar os documentos que foram anexados ao formulário e decidir se o candidato poderá ou não
prosseguir para a próxima etapa. Um comitê gestor do processo seletivo analisará os documentos
enviados pelos candidatos e poderá recusar ou solicitar substituição/verificação adicional. Todas as
pendências relacionadas a documentação devem ser concluídas até o dia 9 de agosto de 2020.
Pendências que não puderem ser resolvidas até essa data desclassificarão o candidato no processo
seletivo.
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8. Exame de Inglês
Os candidatos aprovados na análise de documentos e que não tiverem certificado de proficiência
emitido por uma das seguintes agências: SAT, ACT, TOEFL, IELTS, ou Cambridge, receberão
instruções, no dia 24 de julho de 2020 (a partir das 10:00 da manhã, horário de Brasília), para acessar
o exame que será oferecido online. Tudo o que o candidato precisa saber sobre como, quando e onde
acessar as provas estará disponível no e-mail de instruções. O exame deverá ser realizado pelo
candidato entre os dias 24 e 27 de julho de 2020.
Este exame de inglês (nível – leitura) visa a avaliar se os candidatos estão aptos para leitura e
compreensão de textos acadêmicos indicados pelos professores. Não há perguntas de tradução no
Exame de inglês. Todas as perguntas estão voltadas para interpretação de textos. A nota mínima de
aprovação neste exame é 6.0 (seis). Será permitida apenas a consulta ao dicionário. A prova tem
duração de 2 (duas) horas. Os que desejarem poderão consultar o material de apoio para o exame de
Inglês clicando aqui.

9. Entrevista
Quando necessária, a entrevista de candidatos é feita por telefone. As ligações ocorrerão a partir das
08:00 até 18:00 (horário de Brasília). Ao receber a ligação, o candidato poderá solicitar uma nova
ligação em dia e horário mais apropriado. A entrevista visa a avaliar os seguintes pontos: 1) se o
candidato está devidamente informado das exigências do programa MA; 2) se o candidato tem planos
para dedicar o tempo necessário exigido pelo Programa.

10. Resultado final
O resultado do processo seletivo (aprovados e reprovados) será comunicado individualmente aos
candidatos entre os dias 29 e 30 de julho de 2020.
O resultado final é fruto de um conjunto de regras estabelecidos pela câmara de Pós-Graduação, a
saber: 1) nota do Exame de Inglês (notas abaixo de 6,0 elimina o candidato), 2) avaliação das cartas
de recomendação, 3) avaliação da carta pessoal, com autobiografia e testemunho, 4) entrevista, nos
casos em que a câmara de Pós-graduação jugar necessário, conforme o item 9 desse edital.
Não será permitida vista da prova. A decisão da Câmara de Pós-Graduação do CPAJ é final e dela
não cabe recursos.

11. Matrícula
O processo seletivo se encerra com o pagamento da matrícula. TODOS os candidatos aprovados
devem pagar a matrícula, conforme boleto que será incluso no e-mail de comunicação, e a primeira
parcela da Parte Internacional (Item 3.2). Os candidatos que não efetuarem o pagamento até a data
indicada no boleto serão automaticamente desligados do processo seletivo, não podendo utilizar sua
aprovação para ingressar em turma posterior.
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