CENTRO DE TREINAMENTO BÍBLICO KOINONIA
Filiado à Rede Ministerial Servo da Orelha Furada

Regulamento do Curso

Palmas-TO-Brasil

APRESENTAÇÃO DO CURSO
O curso Fundamentos do Reino I, oferecido pelo Centro de Treinamento
Bíblico Koinonia, no formato EAD (educação à distância) é um curso que se
desenvolve em formato livre1. Ou seja, apesar do curso não ser reconhecido pelo
MEC, ele é estruturado como curso de “curta duração”.
OBS: a conclusão de qualquer curso do CTBK não caracteriza vínculo ministerial,
institucional, acadêmico, religioso ou profissional entre o aluno e a Associação
Ministerial Servo da Orelha Furada, bem como não caracteriza a concessão de
nenhum tipo de título acadêmico ou eclesiástico para reconhecimento em outras
instituições, em nenhuma hipótese.
SEDE E CONTATOS:
A sede do Centro de Treinamento Bíblico Koinonia fica à Esplanada do
Lago, Orla 14, APM 02 b, Lote 01, Palmas/TO, CEP: 77.026-085. Nossos telefones
(61)3225-0045/3026-2334.
Para
contato
virtual
acessar
o
site
www.servodaorelhafurada.com, www.koinonia-palmas.com ou enviar e-mail
para o contato ctbkead@gmail.com.
METODOLOGIA
O curso Fundamento do Reino I será desenvolvido em uma dinâmica
pedagógica que tem como objetivo fornecer ferramentas para que os alunos
venham a desenvolver uma capacidade de compreensão e análise bíblica
baseada na restauração dos Cinco Ministérios da igreja.
Para tanto dispõe de recursos como:
-

seminários expositivos, gravados em vídeo e transmitidos via internet;
fóruns temáticos, via internet;
assistência via e-mail;
disponibilização de apostilas em formato PDF,
disponibilização de links para artigos e sites importantes de interesse
do Curso;
indicação de leitura específica de interesse do Curso;
avaliação de desempenho do aluno em: fóruns temáticos, provas
objetivas, subjetivas ou mistas e redação de artigos temáticos.

_____________________________________________________________________________________________
1O CTBK oferece cursos ditos “livres”, com embasamento legal para seu funcionamento, conforme o Decreto-Lei No
1051/69, que autoriza a validação dos estudos “aos portadores de diploma de cursos realizados em Seminários
Maiores, Faculdades Teológicas ou instituições equivalentes de qualquer confissão religiosa” (art. 1o). “Como o
ensino militar, o ensino religioso foge às limitações dos sistemas vigentes” (§286/81). Tais cursos são ditos “livres”,
não necessitando de prévia autorização para funcionamento nem de posterior reconhecimento do Conselho de
Educação competente. A jurisprudência do Conselho Federal de Educação tem sido no sentido de declarar-lhes a
equivalência, de acordo com regras amplas e flexíveis, que se depreende da leitura da Lei de 1821/53, do Decreto
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34.330/53, dos pareceres do CFE, no 279-64 (doc. 31, p. 69), n.o 884/65 (doc. 92, p. 60) e n.o 3174/77 (doc. 204, p.
17), entre outros.

GRADE CURRICULAR
A grade curricular do curso, Fundamentos do Reino I, é constituída por 07
disciplinas obrigatórias e independentes, ou seja, não apresentam disciplinas
como pré-requisito. Assim, os interessados podem realizar sua matrícula no
curso a qualquer momento, sem que seja necessário aguardar a abertura de uma
nova turma.
As disciplinas são disponibilizadas onlinepara todos os matriculados do
curso durante 20 dias, nos quais o aluno deverá assistir as vídeo-aulas e
participar do fórum temático. Durante esse período, o aluno poderá assistir as
aulas quantas vezes desejar, no período que quiser e da forma que melhor lhe
convir.
CONCLUSÃO DO CURSO
Para a conclusão do curso, com emissão do certificado de participação, é
necessário que o aluno atinja a média 7 (sete) em cada disciplina ofertada.
Caso o aluno não consiga atingir essa média, isso não o impossibilita de
continuar a participar do curso, apenas inviabiliza a emissão de tal certificado.
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
A avaliação de desempenho do curso é realizada através da participação
dos alunos nos fóruns temáticos e de submissão as provas. O aproveitamento
máximo de cada aluno por disciplina, equivale a 10,0 (dez) pontos, sendo que
desses 02 (dois) pontos equivale a participação do aluno no fórum temático e 08
(oito) pontos referente a prova.
O fórum temático fica aberto durante os 20 dias onde as vídeo-aulas são
disponibilizadas. O aluno, poderá efetuar sua participação a qualquer momento
dentro desses 20 dias. Aquele aluno, que por qualquer motivo deixar de efetivar
a sua participação no fórum, deixa automaticamente de ter direito aos 02 (dois)
pontos correspondentes.
A prova referente a cada disciplina será disponibilizada nos últimos 05
dias referente aquela matéria. Durante esse período o aluno deverá reservar um
momento para responder a todo o questionário e enviá-lo, tudo no formato
online. O aluno que por qualquer motivo deixar de realizar a avaliação, estará
automaticamente reprovado na disciplina. Lembrando que isso não o
impossibilita de continuar a frequentar o curso.

Para uso exclusivo dos alunos.
www.servodaorelhafurada.com.br/ctbk

3

CONCLUSÃO DO CURSO
Para conclusão do curso, ao final da participação em todas as disciplinas,
o aluno deverá redigir um artigo sobre quaisquer um dos temas que tenham sido
abordados.
Esse artigo tem como objetivo avaliar a participação do aluno no curso,
bem como o aprendizado recebido durante esse período.
Caso o artigo não seja entregue dentro do prazo estipulado pela
coordenação pedagógica CTBK, o aluno não terá direito ao recebimento do
certificado de conclusão do curso.
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
MATRÍCULA
Após visita inicial nos sites www.servodaorelhafurada.com ou
www.koinonia-palmas.com, o interessado é direcionado para a página onde será
efetivado sua matrícula, através do preenchimento de um formulário e
pagamento da inscrição através do sistema de pagamento online Moip.
Ainda é necessário o envio dos seguintes documentos via e-mail: RG e
CPF, e comprovante de escolaridade. Esse envio desse feito para
ctbkead@gmail.com
Após a validação desse recebimento, o aluno receberá por e-mail seu
número de matrícula, bem como a sua senha que lhe permitirá acessar sua área
restrita, onde estará disponível as matérias do curso.
O pagamento das mensalidades seguintes deverá ocorrer até o dia 10 de
cada mês, sendo que somente após o pagamento é que a matéria será liberada
para acesso. O não pagamento bloqueará automaticamente a sua participação no
curso.
ASPECTOS TÉCNICOS
Toda a transmissão de informações em aulas, fóruns e disponibilização
de material e até mesmo a própria avaliação de desempenho dos alunos são
realizados via internet através do Sistema Moodle. Após a efetivação da
matrícula, cada aluno recebe um número de matrícula e uma senha pessoal e
intransferível. Com esses dados, o aluno tem acesso a uma área restrita do site
www.servodaorelhafurada.com/ctbk e à visualização do conteúdo da disciplina
vigente.
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Os requisitos mínimos para funcionamento adequado do curso
Fundamentos do Reino I via Sistema Moodle são:
.

.
.
.

a) Navegador Mozilla Firefox mais recente – download gratuito no site
www.firefox.com – ou Navegador Google Chrome – download gratuito no
site www.google.com.br/chrome . OBS: Não é possível assistir às aulas
com o navegador Internet Explorer.
b)
Flash
Player
Plugin–
download
gratuito:
www.baixaki.com.br/download/plug-in-do-windows-media-player-parafirefox.htm .
c) Internet banda larga com taxa de download mínima real de 600Kbps –
contratação e verificação por conta do aluno. OBS: Teste gratuitamente
sua velocidade no site www.testesuavelocidade.com.br ;
d) Computador com recursos multimídia de vídeo e áudio – placa de som
e caixas amplificadoras em bom funcionamento – aquisição e verificação
por conta do aluno.

O CTBK não se responsabiliza por incompatibilidades de recursos de
propriedade e/ou opção do aluno. Não há reprises de aulas por falhas técnicas de
responsabilidade do aluno ou do serviço de internet contratado pelo mesmo.
Apenas em função de problemas técnicos de responsabilidade do CTBK as aulas
poderão ser reprisadas.
CALENDÁRIO
Fundamentos do Reino I – Ano 2013
Matéria

Início

Término

CK 01 – Paternidade Espiritual

01/06/2013

25/06/2013

CK 02 – Andando no Sobrenatural

01/07/2013

25/07/2013

CK 03 – Avivamento

01/08/2013

25/08/2013

CK 04 – Cinco Ministérios – parte I

01/09/2013

25/09/2013

CK 05 – Cinco Ministérios – parte II

01/10/2013

25/10/2013

CK 06 – A Igreja Remanescente

01/11/2013

25/11/2013

CK 07 – Níveis do Reino

01/12/2013

25/12/2013
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