EDITAL DO PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO EM 2022
MAGISTER DIVINITATIS (MDIV)

Cronograma do Processo Seletivo
Junho
30/6

Publicação
do Edital1

Julho
1º/7 a 31/8

Período de
Inscrição2
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Setembro

Outubro

3/9
Último prazo para resolver
pendências de documentação3

29/10
Resultado Final.4

Agosto

17/9
Envio de instruções e senhas
de acesso às provas online.4
20-24/9
Período dos Exames de Inglês e
Redação.5

1

Site oficial do CPAJ; 2 Online (site CPAJ); 3 Contato direto: processoseletivocpaj@mackenzie.br; 4 E-mail pessoal; 5 Online

Coordenação Geral do Processo Seletivo
DANIEL SANTOS
(11) 98671-2322 WhatsApp
Encontro Virtual no Zoom (agendado)
daniel.santos@mackenzie.br

Questões técnicas/Informática
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Help-Desk: (11) 2114-8644
ANDRESSA processoseletivocpaj@mackenzie.br

Questões sobre documentos enviados
ELAINE: (11) 2766-7145 processoseletivocpaj@mackenzie.br
HOTHIR: (11) 2114-8855 processoseletivocpaj@mackenzie.br
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O Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper anuncia oficialmente, por meio deste edital, a abertura
do processo seletivo para ingresso em 2022. As informações encontradas abaixo visam auxiliar o candidato na
escolha de uma área específica dentro do Magister Divinitatis (MDIV). A inscrição no MDIV é geralmente a porta
de entrada mais recomendada aos candidatos buscando seu primeiro mestrado em teologia. A partir do MDIV, o
aluno pode se candidatar ao STM.

1. ÁREAS OFERECIDAS E NÚMERO DE VAGAS
O MDIV no CPAJ é oferecido nas três grandes áreas conforme a descrição
abaixo. Dentro da grande área, o aluno pode escolher as disciplinas
eletivas dentro de uma linha de pesquisa que compõe a sua grande área. O
diploma, todavia, será emitido somente com o título da grande área. O
Processo Seletivo 2022 disponibiliza um total de 80 vagas para o Magister
Divinitatis. Esse total de 80 vagas será distribuído nas três áreas conforme
a demanda.
1.1. Estudos Bíblico-Hermenêuticos: Abrange todas as disciplinas das
habilitações Novo Testamento e Antigo Testamento. Candidatos
interessados em qualquer uma dessas duas habilitações devem se inscrever
na grande área Estudos Bíblico-Hermenêuticos e durante o curso
concentrar na habilitação de seu interesse.
1.2. Estudos Histórico-Teológicos: Abrange todas as disciplinas das
habilitações Teologia Filosófica, Teologia Histórica e Teologia
Sistemática. Candidatos interessados em qualquer uma dessas três
habilitações devem se inscrever na grande área Estudos HistóricoTeológicos e durante o curso concentrar na habilitação de seu interesse.
1.3. Estudos Pastorais: Abrange todas as disciplinas das habilitações
Aconselhamento, Missões e Pregação. Candidatos interessados em
qualquer uma dessas três habilitações devem se inscrever na grande área
Estudos Pastorais e durante o curso concentrar na habilitação de seu
interesse.

Os cursos do CPAJ existem para
a consolidação na formação de
ministros, pastores e líderes
cristãos no âmbito da Igreja de
Jesus Cristo. Nosso principal
alvo é sermos encontrados
aprovados pelo Senhor da
Igreja.
Diante
deste
entendimento
a
Igreja
Presbiteriana do Brasil entende
que seus cursos teológicos tem
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.

Dúvidas frequentes:

Estrutura do MDIV
Estudos Bíblico-Hermenêuticos
Antigo Testamento
Novo Testamento

Estudos Histórico-Teológicos
Teologia Filosófica
Teologia Histórica
Teologia Sistemática
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Estudos Pastorais
Aconselhamento
Missões
Pregação
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Quantas disciplinas tenho que fazer no MDIV?
3 disciplinas básicas obrigatórias
3 disciplinas básicas específicas da área
3 disciplinas eletivas
Quanto tempo eu tenho para concluir o
MDIV?
3 anos para concluir as 9 disciplinas e a
monografia de conclusão.
Posso ainda fazer o MDIV, por exemplo, em
Teologia Sistemática?
Não. O que você pode fazer é escolher cursar
todas as disciplinas eletivas na área de
Teologia Sistemática. O resultado é o mesmo,
mas o seu diploma virá com o nome da
grande área “Mestre em Estudos HistóricoTeológicos”. O mesmo para os demais casos.
Por que essas 8 linhas não aparecem mais na
ficha de inscrição do MDIV? Elas não
aparecem porque você se matricula nas
grandes áreas e não das linhas específicas.
Eu posso fazer o MDIV e depois o STM? Sim.
Essa, na verdade, é a trajetória mais indicada.
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Invista um tempo lendo as descrições do curso do seu interesse no site oficial do Andrew Jumper sobre cursos
(cpaj.mackenzie.br/programas_cursos) e informações acadêmicas (http://cpaj.mackenzie.br/informacoesacademicas). Se preferir, agende um horário para uma entrevista por telefone com o coordenador do programa do
seu interesse 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. CUSTO
Inscrição no processo seletivo: R$ 140,00 (Valor não reembolsável).
Matrícula no programa (para os aprovados): R$ 255,00 (Valor não reembolsável).
Considere atentamente os seguintes pontos: 1) O valor pago para a inscrição no processo seletivo não será
devolvido caso a documentação apresentada não cumpra os requisitos para cada curso. Assim sendo, leia as
instruções descritivas dos documentos exigidos em cada curso. 2) Pastores da IPB também pagam a inscrição no
processo seletivo e matrícula. 3) Alunos ingressantes que anteriormente foram contemplados com bolsas de
estudo na UPM ou CPAJ não têm direito a uma segunda bolsa no mesmo nível acadêmico (especialização,
mestrado ou doutorado).

3. INSCRIÇÃO
3.1. Período de Inscrição: ver cronograma na página inicial.
3.2. Formulário de inscrição online. O preenchimento deste formulário requer preparação prévia. Antes de iniciar
o preenchimento, digitalize e salve os documentos exigidos 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.

4. LISTA DE DOCUMENTOS
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Itens
FOTO

Detalhes
Digitalizada
Formato equivalente ao 3x4, mostrando somente o rosto.
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.
•
Candidatos não portadores de diploma de teologia deverão
demonstrar conhecimento teológico mediante exame ou
entrevista (ver item 9 no edital).
•
Cópia digitalizada do diploma (PDF), só frente.
HISTÓRICO
Cópia digitalizada do histórico, frente e verso (quando houver) em
um só arquivo em PDF.
1 CARTA DE RECOMENDAÇÃO
Carta de recomendação de autoridade eclesiástica à qual o
candidato está jurisdicionado.
A autoridade eclesiástica que fará a recomendação não precisa ser
da mesma igreja local, concílio ou outra instância a qual o candidato
esteja vinculado, porém, deve estar em linha hierárquica superior à
pessoa que está sendo recomendada. Uma autoridade eclesiástica
pode ser pastor, presbítero ou outro nível de oficial formalmente
ordenado pela denominação.
A carta de recomendação DEVE usar o modelo padrão disponível no
site do processo seletivo 2022.
* Estrangeiros residentes devem apresentar RNE. Estrangeiros não residentes devem apresentar passaporte.

Andrew Jumper || EDITAL DO PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO EM 2022

Página 4 de 6

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 para o seguinte detalhe:
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 3 de setembro. Pendências que não puderem ser resolvidas até essa data desclassificarão o
candidato no processo seletivo.

8. Exames
Todos os exames serão oferecidos online entre os dias 20 a 24 de setembro de 2021. (Ver cronograma acima). Os
candidatos aprovados na análise de documentos receberão instruções, no dia 17 de setembro (a partir das 10:00
da manhã, horário de Brasília), para acessar os exames que serão oferecidos online. Tudo o que o candidato precisa
saber sobre como, quando e onde acessar as provas estará disponível no e-mail de instruções.

8.1. Exame de inglês
O exame de Inglês visa avaliar se os candidatos estão aptos para leitura e compreensão de textos acadêmicos
indicados pelos professores. A nota mínima de aprovação no exame de Inglês é 6.0 (seis). Os candidatos
que não alcançarem essa média mínima serão automaticamente desclassificados. Detalhes sobre o exame
de Inglês:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Não há perguntas de tradução no Exame de Inglês.
Todas as perguntas estão voltadas para interpretação de textos.
Os textos são sempre voltados para a área teológica, histórica ou filosófica.
Será permitida a consulta a dicionários Inglês-Português (impresso ou eletrônico).
Não é permitido a utilização de ferramentas de tradução como Google Tradutor ou equivalentes.
A prova tem duração de 2 (duas) horas.
Exemplo das questões discursivas na prova de inglês.
Texto 1
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The two dozen biblical references to dens evoke an image different from that of the cave, which is
usually a dwelling or hiding place for people. Dens are primarily homes or hiding places of animals.
They are chiefly linked in the Bible with lions (approximately a dozen references) but sometimes with
undifferentiated animals or jackals. The most famous of these animal dens is without doubt the lions’
den (probably a large cistern) into which the prophet was cast and in which his life was miraculously
spared.
Pergunta: Sobre o que o texto está tratando?
Resposta: O sentido do termo “cavernas” na Bíblia.
Pergunta: Qual profeta bíblico está diretamente relacionado com este tópico?
Resposta: Profeta Daniel
* As respostas das questões na prova de inglês devem ser em português.
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8. Exemplo das questões de múltipla escolha na prova de inglês.
Texto 2
How plausible is the Augustinian proposal to interpret human wickedness in terms of perversion? For
some, the emphasis on perversion does not take the human’s capacities for change seriously enough; it
represents a conservative and pessimistic obeisance to obsolete and absolutist beliefs about human
nature, beliefs which restrain social experimentation and, therefore, progress. For others, it does not
take the human’s “naturalness” seriously enough; it reflects a fantastically optimistic delusion about
our rectitude, and irresponsibly ignores the fact that we inhabit a world, and possess a nature, that is
only partly aligned with our ethical aspirations. For both optimists and pessimists, then, the Augustinian
tradition’s insistence on sin as “second nature” is not a source of real hope but an expression of despair
laced with self-hatred. Can the Augustinian proposal be developed in a way that meets these worries?
Indeed it can, and the very evidence which these critics think the most problematic aspect of the
Augustinian proposal – namely, its complex anthropology – turns out instead to support it. There is
something right about the Augustinian defense of the human as free enough to violate its nature, and
yet natural enough never to escape the consequences of that violation.
Sobre o que o texto está tratando?
( ) O modo como Agostinho interpretava a iniquidade humana.
( ) A capacidade humana de realizar mudanças sérias.
( ) A segunda natureza do homem.
( ) A complexidade da antropologia.

8.2. Exame de redação
O exame de redação em português será sobre tema teológico definido pelo CPAJ. O tempo para o exame
de redação será de 1h30 (uma hora e meia). O objetivo é avaliar se o candidato tem habilidade na
comunicação escrita quanto ao conteúdo, forma e estilo. O conteúdo deve evidenciar profundidade
adequada à reflexão teológica avançada. A forma e o estilo devem refletir a clareza e eficiência esperadas
de um aluno de pós-graduação.
Os critérios para correção da redação são os seguintes: 1) Abordagem (se o texto se configura como
dissertativo-argumentativo e atende ao tema proposto); 2) Estrutura (título, introdução, desenvolvimento e
conclusão); 3) Expressão (domínio da norma culta da língua, clareza nas construções sintáticas, disposição
das palavras na frase ou das frases no parágrafo). A redação será desclassificada se o texto fugir do tema
e/ou não for discursivo-argumentativo.

9. Entrevista
Quando necessária, a entrevista de candidatos é feita por telefone ou Zoom. 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 avaliar os seguintes pontos: 1) se o candidato está devidamente
informado das exigências do programa de sua escolha; 2) se o candidato entende a diferença entre os programas
oferecidos no processo seletivo; 3) se o candidato tem planos para dedicar o tempo necessário exigido pelo
programa de sua escolha; 4) se o candidato tem algum tópico de interesse em que pretende investir durante seu
período de estudos, visando o projeto final e 5) se o candidato não portador de diploma de teologia tem o
conhecimento teológico necessário para o curso.
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10. Resultado final
O resultado final do processo seletivo (aprovados e reprovados) será comunicado individualmente aos candidatos.
O resultado final é fruto de um conjunto de regras estabelecidas pela câmara de Pós-Graduação, a saber: 1) nota
do Exame de Inglês (notas abaixo de 6,0 elimina o candidato), 2) para os que não foram eliminados no Exame de
Inglês, a nota obtida no Exame de Inglês será somada com a do Exame de Redação para gerar uma média, 3) a
média obtida dos dois exames será usada para classificar os candidatos até cumprir o número de vagas
disponibilizadas no processo seletivo, 4) nos casos em que a câmara de Pós-graduação jugar necessário, serão
feitas entrevistas, conforme o item 9 desse edital.
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Não será permitida vista de prova. A decisão da Câmara de Pós-Graduação do CPAJ é final e dela não cabe
recursos.
10.1. Data do Resultado; 29/10/2021
10.2. Próximo processo seletivo
Os candidatos não aprovados, que pretendem prestar o próximo processo seletivo, podem cursar até duas
disciplinas na condição de aluno especial e aproveitá-las em seu programa. Há regras específicas sobre o
aproveitamento de disciplinas e todo inscrito na condição de aluno especial paga os módulos de disciplina
mesmo sendo pastor da IPB na vida eclesiástica ativa.

11. Matrícula
O processo seletivo se encerra com o pagamento da matrícula. TODOS os candidatos aprovados (incluindo os
pastores da IPB) devem pagar a matrícula. 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 período posterior.

Atualizado em 29/06/2021 18:42:25

11.1. Pagamento da matrícula. Após o recebimento da comunicação de aprovação, o candidato receberá um
e-mail com informações (boleto bancário) para o pagamento da matrícula. Os candidatos aprovados deverão
efetuar o pagamento da matrícula até a data indicada no boleto.
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