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Introdução 
Para quaisquer esclarecimentos 
contacte o Instituto Kletos pelo 
email: instituto@kletos.pt 

O objetivo da Especialização é aprofundar a preparação ministerial de todos os que 
servem num ministério, despertando os participantes a compreenderem melhor os 
principais ministérios presentes numa igreja local e conscientizá-los da imperativa 
necessidade de um testemunho ativo e íntegro. 

Duração do curso  10 Meses (Fevereiro a Julho / Setembro a Dezembro) + 4 grátis (Janeiro a Abril). 
O calendário anual é rotativo, ou seja, as matérias ocorrem sempre nos mesmos 
meses. 

Destinatários Para os que sentem uma chamada ministerial e querem avançar nos seus estudos 
teológicos, a Especialização é um ano de treino em matérias dedicadas aos ministérios 
de uma igreja, com um eventual estágio curricular. 

Pré-requisitos: 9º Ano de Escolaridade. 
Idade mínima: 18 anos 
Obrigatório a aprovação no CMC, CVP (para membros da MCI) e no CBT (para todos os 
formandos) 

Objetivos Pedagógicos  Objetivo geral: 
Capacitar os formandos para o serviço cristão na igreja local e nas obras missionárias. 
Objetivos específicos: 
No final do Curso o formando deverá: 
1. Ter conhecimentos teóricos e práticos das Disciplinas  
2. Exercer, diligentemente, a sua vocação. 

Modalidade de Formação  Este curso funcionará em modalidade de e-Learning. 
Será necessário um computador, acesso à internet e registo do formando na 
plataforma Moodle do Instituto Kletos. 

Metodologia  Com recursos na plataforma de e-Learning, o autoestudo será apoiado por um e-tutor 
dedicado à turma, o qual esclarecerá as dúvidas no decorrer do curso, por email ou na 
plataforma. Poderão ainda sessões assíncronas de fóruns de discussão. 

Conteúdos Programáticos   Evangelização Contextualizada;  
 Consolidação e Discipulado;  
 Introdução Aconselhamento Bíblico;  
 Integridade e Ética;  
 Intercessão e Libertação;  
 Introdução Ministério Crianças;  
 Introdução Ministério Louvor;  
 Introdução Ministério Palavra;   
 Princípios de Liderança;  
 Equipas de Liderança;  
 Mover do Espírito Santo 
 Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

Sistema de Tutoria e 
Comunicação 

Na tutoria serão usados os seguintes métodos de comunicação: 
 Email da plataforma 
 Email pessoal do formando 

Recursos Pedagógicos 

(O acesso à plataforma é condicional aos 
formandos que tenham os seus donativos 
em ordem.) 

Os formandos terão acesso na plataforma Moodle: 
 Aulas em Vídeo 
 Manuais em PDF 
 Questionários on-line, Tarefas e Fóruns 
 Testes e trabalhos 
 Links diversos e bases de dados 
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Avaliação Avaliação contínua dos formandos: 
On-line através de Tarefas, Testes e/ou Trabalhos. 
Nota mínima para aprovação = 12 valores. 
Melhoria de Notas pode ser solicitada até 5 dias úteis, após a afixação da nota final 
por disciplina. 

Avaliação final da Formação: 
Os participantes preencherão um Inquérito final de avaliação do desempenho da 
plataforma, dos e-tutores e conteúdos do curso. 

Certificados e/ou Diploma Os formandos receberão, após aprovação mínima de 12 valores em cada disciplina e 
se não tiverem doações em atraso: 
 Certificado de Frequência, no caso do formando pretender a opção de módulos e 

fizer apenas matérias soltas. 
 Diploma Final de Curso, emitido, com a média final do curso, para os formandos 

aprovados em todas as disciplinas, com uma nota mínima de 12 valores. 
 Diploma de Mérito, emitido para o formando com a média mais alta da sua 

turma, na conclusão do curso. 

Valores do ESP E-Learning 

Não são feitos reembolsos em caso de 
desistência. 

O ESP E-Learning é um curso de 10 meses de duração, cujo valor global pode ser 
diminuído conforme a sua escolha de modalidades de inscrição. Se aderir às inscrições 
semestrais ou anuais do curso, terá descontos substanciais: 

 Inscrição por Mensalidade = 40€ x 10 meses (400€) 
 Inscrição por Semestre = 150€ x 2 meses (300€) ganha um desconto de 100€ 
 Inscrição por Anuidade = 250€ x 1 (250€) ganha um desconto de 150€ 
 Melhoria de Nota = 20€ (por disciplina e por solicitação do formando) 

Bolsas de Estudo A mensalidade será reduzida, apenas nos seguintes casos: 
 Formandos com Insuficiência Económica ou rendimentos abaixo do Salário 

Mínimo Nacional, mediante apresentação anual de Declaração de Insuficiência 
Económica da Segurança Social e/ou Modelo 3 do IRS (aplicável apenas em Portugal). 

 Casais que frequentem ambos o curso, mediante apresentação da Certidão de 
Casamento. A bolsa de estudo cessa de imediato em caso de desistência de algum 
dos conjugues, ou falta de donativos. 

 Membros da MCI do ESP presencial, e que pretendam terminar um mínimo de 5 
disciplinas, mediante Certificado de Frequência do ESP Presencial. 

Prazos 

O Instituto Kletos reserva-se o direito de 
suspender o acesso à plataforma de 
formandos que tenham mais de 1 mês de 
atraso quanto ao envio dos seus 
donativos e em relação aos prazos acima 
indicados. 

 Inscrições anuais em Dezembro. 
 Mensalidade = até dia 30 do mês anterior à mensalidade a que diz respeito. 
 Semestre = até 30 Janeiro e 30 Junho de cada ano. 
 Anuidade = até 30 Janeiro de cada ano. 

Documentos 

A aceitação das inscrições é sujeita ao 
envio pelo candidato da documentação 
solicitada para cada curso e do 
comprovativo do primeiro donativo. 

Todas as Candidaturas são efetuadas online na Plataforma, no formulário de Pré-
Candidatura disponível na página inicial. 
Apenas para Candidaturas à Bolsa de Estudo: 
 Declaração de Insuficiência Económica da Segurança Social e/ou Modelo 3 do IRS  
 Certidão de Casamento 
 Certificado de Frequência do ESP Presencial e inscrição no mínimo em 5 

disciplinas do curso e-Learning 

Meios de Envio dos Donativos  Transferência bancária, depósito para o Novo Banco à ordem de Associação MCI 
IBAN PT50 0007 0000 0044 5936 84023 | SWIFT/BIC BESCPTPL 

 Conta Pay-Pal 
paypal.me/InstitutoKletos (crie a sua conta gratuita em www.paypal.com) 

 


