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APRESENTAÇÃO DO INSTITUTO KLETOS 
A HISTÓRIA 

Fundado em 2004, na altura denominado, Centro de Formação Ministerial, o INSTITUTO KLETOS é uma 
Escola Teológica Cristã, com sede em Portugal, que se insere no cumprimento da visão da Missão Cristã 
Internacional, através da sua Declaração de Propósitos: 

Edificar uma igreja profética, instrumento de impacto e avivamento, através do resgatar de vidas que se 
tornarão membros comprometidos com Cristo e uns com os outros. Uma comunidade crescente, 
edificada para a maturidade, onde cada crente é um adorador e um líder, que desenvolve o seu 
potencial, cumprindo o seu ministério. 

Podem frequentar os nossos cursos do Instituto Kletos, tanto membros da MCI, como formandos de 
qualquer denominação cristã, mediante a concordância escrita da sua liderança pastoral local ou 
declaração individual de responsabilidade. 

A VISÃO 

O Instituto Kletos pretende desempenhar dois objetivos como Escola Teológica: 

1. Oferecer ensinamento bíblico num nível mais profundo aos cristãos que pretendam frequentar os 
nossos cursos de preparação de vida cristã e vida ministerial. 

2. Oferecer preparação teórica e prática para aqueles que desejam cumprir ministérios específicos nas 
suas igrejas locais.  

A nossa Escola Teológica divide-se em formato presencial e em formato eLearning, através de plataformas 
de ensino à distância, alcançando formandos em qualquer parte do mundo. 

Por estas duas vias de ensino, levamos a aprendizagem da Bíblia mais próxima do cristão, preparando-o 
para conhecer Deus mais profundamente e treinando-o, como parte de uma geração de líderes que 
impactem às nações. 

A transgressão das normas do Instituto Kletos, ou outra conduta prejudicial, será tratada pelo Conselho 
Pedagógico, o qual reserva-se o direito de suspender qualquer aluno que não esteja em acordo com o 
espírito da escola. Este manual serve como guia em todos os assuntos relacionados com esta Escola 
Teológica. 
 

CONTATOS 

Instituto Kletos Plataforma: instituto.kletos.pt 
Rua Santos Carvalho, Armazém A Facebook: facebook.com/InstitutoKletos/ 
2725-176 Mem Martins | PORTUGAL Instagram: instagram.com/InstitutoKletos/ 
 Email instituto@kletos.pt  
 
Telefones [+351] 21 920 14 05 / 96 392 82 40 
 
Horários do BackOffice 3ª e 5ª das 15h às 23h (de Setembro a Junho) 
 3ª e 5ª das 15h às 19h (de Julho a Agosto) 
 Encerrados de Sábado a Segunda 
 
Diretor Geral Dr Sidson Novais 
Coordenadora Pedagógica Dra Sandra Cruz Rosa 
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CORPO DOCENTE DO INSTITUTO KLETOS 

RESPONSÁVEIS 

 

DR. SIDSON NOVAIS  
Diretor Geral 
Mestrando em História e 
Cultura das Religiões, escritor e 
Fundador da Missão Cristã 
Internacional e do Instituto 
Kletos, juntamente com a sua 
esposa, são também docentes 
em todos os cursos. 

 

DRA. SANDRA CRUZ ROSA 
Coordenadora Pedagógica e 
Gestora de Formação 
Bacharel em Teologia e 
Licenciada em Línguas e 
Literaturas Modernas, começou 
a ensinar aos 12 anos na sua 
igreja local. Além de docente e 
eTutora, é ainda escritora, 
revisora e tradutora nos 
tempos livres. 

"O Instituto Kletos nasceu de uma visão de facultar ensino bíblico, 
acessível a todos, e despertar uma nova geração de líderes, que 
amam e se entregam à causa do Mestre." 

“Esperei 22 anos para ingressar numa escola bíblica. O Instituto 
Kletos, mudou definitivamente a minha vida.” 

 

PRA. KÊNIA NOVAIS 
Docente 
Graduada do Instituto Bíblico 
Luz para os Povos, é muito 
frutífera no discipulado e 
aconselhamento cristão. É 
responsável mundial pelos 
Ministérios Kids e Teens da 
MCI e docente em diversos 
cursos do Instituto Kletos.  

OB. EROS ABDO DOS REIS 
Docente 
Bacharel em Teologia, tem 
como compromisso a melhoria 
contínua da informação e 
melhor formação dos alunos.  
A sua experiência profissional 
como diretor numa 
multinacional, permitiu-lhe 
trazer uma mais-valia vivencial. 

DOCENTES 

 

PR. ARLINDO GOMES SOUZA 
Docente 
Pastor Kletos na Equipa de 
Governo do Ministério MCI 
Mundial, juntamente com a 
esposa Pra. Eliane, é 
Supervisor de projetos 
nacionais e internacionais, 
assim como docente nos 
cursos avançados do Instituto 
Kletos. 

 

PRA. ANABELA PORTILHO 
Docente 
Supervisora de projetos 
nacionais, juntamente com o 
esposo Pr. Sérgio Portilho, 
acredita que pode ajudar 
outros a desenvolverem-se 
como cristãos e como 
ministros de Cristo. É docente 
nos cursos avançados do 
Instituto Kletos. 

 

DR. EDUARDO MECONGO 
Docente 
Licenciado em Gestão 
Administrativa de Recursos 
Humanos, é Supervisor de 
Grupos de Adolescentes, 
Coordenador do MOC e 
docente no CBT, assim como 
de outros cursos do Instituto 
Kletos e MCI. 

 

PR. FERNANDO BARBOSA 
Docente 
Pastor na Missão Cristã 
Internacional de Torres 
Vedras, e Supervisor do 
projeto de Portimão, 
juntamente com a esposa Pra. 
Cátia Barbosa é docente no 
CBT assim como de outros 
cursos do Instituto Kletos e 
MCI.  
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PR. JOÃO PEDRO TRINDADE 
Docente 
Formado em Jornalismo pelo 
CENJOR, certificou-se no IEFP 
com a Formação Pedagógica 
Inicial de Formadores, é pastor 
em Lisboa, Assessor 
Ministerial na sede da MCI, 
Coordenador da Editora Kletos 
e docente.  

DRA. LEONETTE SMITH 
Docente 
Licenciada em Psicologia e em 
Educação Artística, é escritora, 
musicóloga, psicóloga clínica e 
conferencista. É a docente 
convidada para Introdução ao 
Ministério de Louvor e 
Adoração do Curso de 
Especialização Ministerial 
eLearning. 

 

DRA. LETÍCIA S. DE ALMEIDA 
Docente 
Licenciada em Pedagogia e 
Mestre em Formação de 
Professores, é docente nos 
cursos presenciais, eTutora na 
plataforma do Instituto Kletos 
e revisora dos manuais de 
estudo, além de um ministério 
de liderança. 

 

PR. LUCIANO PORTILHO 
Docente 
Pastor Kletos na Equipa de 
Governo do Ministério MCI 
Mundial, juntamente com a 
esposa Pra Alina Portilho, 
supervisionam vários projetos 
nacionais e internacionais e é 
docente nos cursos avançados 
do Instituto Kletos. 

 

OB. MANOEL SIMON 
Docente 
Pastor na Missão Cristã 
Internacional de Sintra, é 
Bacharel em Teologia, e 
docente nos cursos presenciais 
desde 2018, acumulando as 
funções de Líder de Rede, e 
serve em diferentes 
ministérios desde 2006. 

 

DR. JOÃO SARAMAGO 
Docente 
Pastor da MCI Porto e escritor. 
Frequentou Filosofia, na 
Faculdade de Letras do Porto, 
é formado em Teologia pelo 
Seminário Teológico Baptista, 
Prationner em Programação 
Neurolinguística pelo InPNL, 
de Lisboa e formado em 
Photoreading, pelo Omnis 
Mind, de São Paulo. É docente 
convidado em Integridade e 
Ética eLearning. 

ASSISTENTES 
DIACONISA DAMARES OLIVEIRA 
OBREIRA CREMILDA PRATAS 
OBREIRO HUGO FONSECA 
IRMÃ JOSIANE VIEIRA 
OBREIRA MÁRCIA CONCEIÇÃO 
OBREIRA MARIA IVONE PINTO 
OBREIRA MARIA FÁTIMA MARTINS 
OBREIRO WOLNEY TINOCO 
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CANDIDATURAS 
PRÉ-REQUISITOS 
Todos os Cursos Teológicos do Instituto Kletos estão disponíveis tanto para membros da MCI como para 
formandos externos. A idade mínima para os cursos de nível básico é de 12 anos e os de nível intermédio 14 
anos. Para os cursos de nível avançado, só serão admitidos candidatos a partir dos 16 anos. 
As candidaturas são feitas, por escrito/on-line, em formulário de matrícula próprio, o qual deverá ser 
totalmente preenchido e assinado pelo Candidato. Nalguns cursos, é ainda obrigatória uma entrevista 
individual com o candidato. Cada matrícula deverá ser acompanhada da documentação individual do 
Candidato e entregues no BackOffice ou email da Escola Teológica, com o comprovativo da taxa de 
inscrição correspondente à matrícula do curso em questão.  
Cada formando deverá ter obrigatoriamente uma conta de email individual, sendo que toda a comunicação 
com os alunos é feita exclusivamente através de correio eletrónico com o email do Instituto Kletos. 

MATRÍCULAS 
Só serão aceites Matrículas devidamente preenchidas e acompanhadas dos documentos (a cores), em formato impresso ou digital 
(jpg, pdf), com os respetivos comprovativos dos pagamentos. Não serão processadas matrículas incompletas, ficando à 
responsabilidade do Candidato certificar-se que entregou tudo o que é necessário.  

CURSOS PRÉ-REQUISITOS DOCUMENTAÇÃO PRAZOS 

AL
M

A  Idade Mínima: 15 anos E-Learning 
Candidatura online 

E-Learning 
Todos os meses 
exceto Agosto. 

CM
C 

In
ic

ia
do

 Idade Mínima: 12 anos E-Learning 
 Candidatura online 

E-Learning 
4 turmas/ano 

CV
P 

In
te

rm
éd

io
 Idade mínima: 14 anos 

 

Formandos com 
aprovação no Curso de 
Maturidade Cristã 

Presencial 
 Ficha de Matrícula / Inscrição on-line  
 Email individual do Candidato 
 Aprovação no CMC 
 Carta Pastoral aprovando a frequência (formandos externos) 

E-Learning 
 Candidatura online 
 Aprovação no CMC 

Presencial 
1 Dez a 20 Janeiro 
 
 
 

E-Learning 
1 Dez a 20 Janeiro 

CB
T 

A
va

nç
ad

o Idade mínima: 16 anos 
 

Formandos com 
aprovação no Curso de 
Maturidade Cristã e no 
Curso de Vida Profunda 

Presencial 
 Ficha de Matrícula por email / Candidatura online 
 Email individual do Candidato 
 Aprovação no CMC e CVP 
 Carta Pastoral aprovando a frequência (formandos externos) 

 Entrevista 
E-Learning 
 Candidatura online 
 Aprovação no CMC e CVP 

Presencial 
1 Junho a 20 Julho 
 

E-Learning 
1 Dez a 20 Janeiro 

Cu
rs

o 
de

 
Es

pe
ci

al
iz

aç
ão

 
A

va
nç

ad
o Idade mínima: 18 anos  

 

Formandos com 
aprovação no Curso 
Básico de Teologia e 
todos os Cursos 
Anteriores 

Presencial 
 Documentação idêntica ao CBT 
 Diploma do CBT e/ou Certificado de Notas 

Presencial 
1 Junho a 20 Julho 
 

E-Learning 
1 Dez a 20 Janeiro 

Fo
rm

ad
or

es
 

Kl
et

os
 

A
va

nç
ad

o Idade mínima: 18 anos 
 

Formandos internos 
com aprovação no CMC 
e no CVP.  

E-Learning 
 Só para formandos internos da MCI 
 Candidatura online 
 Aprovação no CMC e CVP (para formadores desses cursos) 
 Aprovação no CBT e ESP (para formadores desses cursos) 

E-Learning 
1 a 28 Fevereiro 
1 a 30 Setembro 
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CONGELAMENTO DE MATRÍCULAS OU DESISTÊNCIAS 
Caso o Formando pretenda interromper a sua matrícula, deverá fazê-lo por escrito, para o email do 
Instituto Kletos, indicando se pretende congelar (por 1 ano) ou desistir por completo. 
 Em caso de CONGELAMENTO por 1 ano, não necessitará de repetir as matérias em que teve aprovação 

e poderá efetuar os pagamentos a partir do último mês que foi pago, acrescido da taxa de reinscrição. 
 Cada aluno só poderá efetuar 1 congelamento por curso. 
 Em caso de DESISTÊNCIA ou se não se matricular novamente no ano letivo seguinte, terá de repetir 

todas as matérias do curso em questão e efetuar os pagamentos tal como os alunos que se inscrevem 
pela primeira vez. 

Quer em caso de congelamento de matrícula ou desistência do curso, pelo formando, são sempre devidas 
todas as mensalidades por pagar, até à data da receção do pedido escrito de congelamento ou desistência, 
pelo formando, para o email do Instituto Kletos. Não são aceites informações verbais, por mensagem ou 
por terceiros. O pedido tem de ser feito pelo próprio. Não são efetuados reembolsos. 

BOLSAS DE ESTUDO 
Um Candidato/Formando pode candidatar-se a Bolsas de Estudo, nos seguintes casos: 
 Formandos com Insuficiência Económica ou rendimentos abaixo do Salário Mínimo Nacional 

Português, mediante apresentação anual de Declaração de Insuficiência Económica da Segurança Social 
e/ou Modelo 3 do IRS (só para Portugal). 

 Casais que frequentem ambos o curso, mediante apresentação da Certidão de Casamento. A Bolsa de 
Estudo cessa de imediato em caso de desistência ou falta dos pagamentos de algum dos conjugues. 
Cada casal receberá apenas 1 manual por curso. Manuais extras podem ser comprados à parte, ao valor 
do PVP à data da compra. 

 São isentos de taxas de Exames de Recuperação, os formandos que estejam no regime de Bolsa de 
Estudo por Insuficiência Económica, à data da sua realização. 

Cada situação será analisada, caso-a-caso, sendo a decisão enviada para o email individual do 
Candidato/Formando. A Bolsa de Estudo cessará de imediato, em caso de desistência, ou atrasos nos 
pagamento, em mais de 30 dias do prazo obrigatório dos mesmos. 

VALORES DOS CURSOS 

CURSOS PRESENCIAL E-LEARNING 
 Meses Taxa Valor/Mês Valor Total Meses Taxa Valor/Mês Valor Total 
ALMA SAUDÁVEL - 4 - 80€ a PP 

45 x 2 meses 
80€ 
90€ 

CMC - 2 - 15€ 
CVP 5 - 45€ 6 - 45€ 
CBT 20 10€ 30€ x 20 meses 

ou 
250€ x 2 anos 

600€ 
ou 

500€ 

22 
+ 

4 oferta 

- 40€ x 10 meses 
150€ x 4 sem 

250€ x 2 anos 

800€ 
600€ 
500€ 

ESPECIALIZAÇÃO 10 10€ 30€ x 10 meses 
ou 

250€ x 1 ano 

300€ 
ou 

250€ 

10 
+ 

4 oferta 

- 40€ x 10 meses 
150€ x 2 sem 
250€ x 1 ano 

400€ 
300€ 
250€ 

CFKe - 3 - 50€ 
Exames de Recuperação 20€ Por exame e no ato do pedido pelo formando, tanto para os cursos presenciais como eLearning. 
Taxa de Reinscrição  20€ Aplicar-se-á em todos os cursos exceto CMCe, para os alunos que desperdicem reaberturas de 

atividades e oportunidades de conclusão dos seus respetivos cursos, no prazo de 1 ano calendário 
no formato eLearning e após 1 ano de congelamento no formato presencial. 

Taxa de equivalência 40€ Por disciplina. O processo implica análise individual de cada solicitação. 

Os cursos e-Learning não têm joia de inscrição, têm conteúdos alargados, estão disponíveis durante todo o curso, e têm um eTutor individual 
dedicado a cada formando. No caso do CBT/ESP e-Learning, existem 3 modalidades de pagamento à escolha do formando: mensalidade, 
semestre ou anuidade. Estas duas últimas modalidades têm descontos adicionais disponíveis a qualquer formando em qualquer altura, não 
necessitam de Bolsa de Estudo e oferecem os manuais na data de pagamento. 
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PRAZOS DOS PAGAMENTOS 
Nos cursos com mensalidade, o aluno deverá efetuar o pagamento da mensalidade, até ao dia 30 do mês 
anterior. No caso de semestres até 30 Janeiro e 30 Junho, e no caso de anuidades até 30 Janeiro. 
Em caso de incumprimento dos pagamentos, acima de 30 dias de atraso, o formando sujeita-se às 
seguintes restrições: 
 Terá falta em todos as aulas até à regularização dos pagamentos devidos. 
 Será impedido de frequentar as aulas, quer em formato presencial ou e-Learning. 
 Não terá acesso a materiais impressos ou digitais que fazem parte dos cursos. 
 Não receberá notas das disciplinas até ter os seus pagamentos regularizados. 
 Não receberá o Certificado de Frequência ou Diploma de Curso. 
 Não poderá participar da Gala de Formatura. 

MEIOS DISPONÍVEIS 
Numerário ou TPA, transferência bancária, depósito, para: 
PT50 0007 0000 0044 5936 840 23 | SWIFT/BIC BESCPTPL 

CURSOS PRESENCIAIS e E-LEARNING 
DURAÇÃO 
NÍVEL CURSOS DURAÇÃO  CERTIFICAÇÃO 
    PRESENCIAL E-LEARNING (Para Membros da MCI ou Formandos 

externos) 

 Meses Semanas Meses Semanas  

Sem nível Programa  
ALMA SAUDÁVEL 

- 4 16 Certificado de Frequência  

Iniciado CMC 
Curso de Maturidade Cristã 

- 2 8 Certificado de Frequência  

Intermédio CVP 
Curso de Vida Profunda 

5 19 6 24 Certificado de Frequência com Notas 
das Disciplinas 

Avançado CBT 
Curso Básico de Teologia 

20 80 22 + 4 113 Certificado de Frequência com Notas 
das Disciplinas e Diploma de Curso  

Avançado ESP 
Curso Especialização Ministerial

10 40 10 + 4 60 Certificado de Frequência com Notas 
das Disciplinas e Diploma de Curso 

Avançado CFKe 
Curso Formadores Kletos 

- 3 12 Certificado de Frequência com Notas 
das Disciplinas e Diploma de Curso 

MUDANÇA DE FORMATO 

Não há possibilidade de transferência do formato online para o presencial, ou vice-versa em nenhum curso 
de nível iniciado ou intermédio. Cada formando deverá terminar o seu curso no formato que escolheu na 
altura da sua matrícula. 

Excetua-se a esta regra o CBT, contudo, o formando tem de completar um ano completo no formato que 
escolheu, e só depois poderá mudar para outro formato no segundo ano do curso, dado que os calendários 
dos formatos presencial e eLearning serem diferentes. 

CERTIFICAÇÃO E FORMATURA 

Os Certificados e/ou Diplomas dos cursos são emitidos para os formandos com os pré-requisitos completos, 
bom aproveitamento em todas as matérias, inclusive extracurriculares do respetivo curso (Estágios e/ou 
Trabalhos de Conclusão de Curso) e com os pagamentos em ordem. 
Os formandos dos cursos avançados (CBT/CBTe, ESP/ESPe e CFKe) recebem os seus certificados de notas e 
diplomas na Gala de Formatura, mediante assinatura de declaração de recebimento. 

No caso de transferência ou depósito, o aluno 
deverá enviar o comprovativo do pagamento para o 
e-mail do Instituto, indicando a que se refere. 
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OBJETIVOS E PROGRAMAS 

CURSOS OBJETIVOS PROGRAMA 
ALMA 
SAUDÁVEL 

Objetivos gerais: o conhecimento e as ferramentas 
básicas, para saber conhecer, interpretar e lidar com 
a alma humana. Este curso destina-se a todos os que 
querem viver uma vida abundante, resinificando o 
seu mundo interior.  
 

Objetivos específicos: no final do curso deverá: 
1. Aprender a lidar com as suas emoções e 

sentimentos 
2. Aprender a saber identificar Causas dos Estados da 

Alma e procurar ajuda 
3. Aprender a saber identificar os Passos para uma 

Vida com Abundância 

Mód. 1 A ALMA 
 Emoções e Sentimentos  
 Alma e os seus conteúdos 
 Personagens bíblicos e reações  
Mód. 2 AS EMOÇÕES 
 As Emoções e Linhas Geracionais 
 Controle de Emoções 
Mód. 3 PATOLOGIAS 
 Patologias 
 Ansiedade e Depressão 
 Diagnósticos e tratamentos  
Mód. 4 VIDA COM ABUNDÂNCIA 
 Qualidade de Vida 
 Relacionamentos saudáveis 
 Convite 

CMC 
Nível Iniciado 

Objetivos gerais: crescimento espiritual e o 
aperfeiçoamento do seu relacionamento com Deus e 
com a Igreja. 
 

Objetivos específicos: no final do CMC deverá: 
1. Ter bases de vivência cristã nos temas estudados 
2. Desenvolver hábitos diários de estudo bíblico e 

oração 
3. Envolver-se nos ministérios na sua igreja local 

A Estrutura do Homem 
Conhecendo o Mundo Espiritual 
A Visão da Igreja 
A Volta de Jesus 
Mordomia 
Dons Espirituais 
Visão Panorâmica da Bíblia (VT) 
Visão Panorâmica da Bíblia (NT) 

CVP 
Nível 
Intermédio 

Crescer no conhecimento da Palavra de Deus, ser 
inspirado a romper em novos níveis de fé e desafiado 
a servir com a direção e poder do Espírito Santo. 
Este curso é dirigido a todos os cristãos que 
pretendam aprofundar a sua vida espiritual e 
ministerial. 

Vida no Espírito 
Caráter do Cristão 
Introdução à Cristologia 
Maturidade Emocional 
Mundo Espiritual 
Redenção Plena 

CBT 
Nível 
Avançado 

O objetivo do CBT é instruir os que por ele passam, 
numa vida arraigada nas doutrinas bíblicas, 
fundamentada na fé cristã, provada na prática de um 
testemunho autêntico, que impacte os próprios e os 
que os rodeiam. Ao fornecer ferramentas práticas e 
teóricas na formação bíblica de homens e mulheres 
que caminhem com Cristo, como Luz e Sal na Terra. 

1º Ano 
Disciplinas Espirituais; Pentateuco; 
Livros Históricos; Hermenêutica; 
Livros Poéticos; Evangelhos; Atos 
dos Apóstolos; História da Igreja 
2º Ano 
Profetas Maiores; Profetas 
Menores; Homilética; Epístolas 
Paulinas 1 e 2; Epístolas Gerais; 
Heresiologia; Apocalipse 
Estágio ou TCC 
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ESP 
Especialização  
Nível 
Avançado 

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 Estágio 
Curricular, no formato presencial e com Trabalho de 
Conclusão de Curso, no formato eLearning. 

Consolidação e Discipulado 
Evangelização Contextualizada 
Integridade e Ética 
Intercessão e Libertação 
Introdução Aconselhamento Cristão 
Introdução Ministério Crianças 
Introdução Ministério Louvor 
Introdução Ministério Palavra 
Liderança I - Princípios de Liderança 
Liderança II - Equipas de Liderança 
Mover do Espírito Santo 
Estágio ou TCC 

CFKe 
Formadores  
Avançado 

Este curso é dirigido a todos os formadores ou 
formadores em treino da MCI. Tem como objetivo 
fornecer aos participantes as capacidades adequadas 
para serem Formadores ou eTutores dos cursos da 
Missão Cristã Internacional e Instituto Kletos. 

Módulo 1 – O Formador 
Módulo 2 – A Formação 
Módulo 3 – Objetivos e Planificação 
Módulo 4 – Recursos e Avaliação 
PIP, Plano Sessão e Apresentação 
Autoscopia 



MANUAL DE NORMAS 
CURSOS PRESENCIAIS e E-LEARNING 

 

 

11 Manual de Normas                                                                                                    Instituto Kletos | 2023 
  

DIREITOS E DEVERES DO ALUNO 
Esta escola coloca Jesus Cristo como a figura central no nosso meio. Ao preencher a sua candidatura, a 
cada curso, o formando concorda em obedecer com agrado a todas as regras e, procurará alcançar com 
sinceridade, pela sua postura, os padrões elevados da vida cristã. 
Visto a fidelidade ser um atributo característico de qualquer comunidade cristã, espera-se de cada 
formando esta lealdade para com a Escola Teológica. Ainda que possam existir diferenças de opinião, 
qualquer situação deverá ser reportada, individualmente e, apenas pelo email da escola. 
O Instituto Kletos, reserva-se o direito de modificar as regras relativas à inscrição, admissão, ensino e 
graduação, bem como qualquer outra norma concernente ao Corpo Docente. 

TEMA NORMAS 
CONDUTA A conduta do formando deve ser pautada numa mordomia responsável de preparação, assiduidade e 

pontualidade para as aulas, respeito por docentes, colegas e staff, disponibilidade para servir o 
próximo e honestidade acima de tudo. 
A alegria de servir a Cristo e ser um testemunho de Luz e Sal, abrange não só a postura dentro da 
igreja, mas fora dela. Cristãos genuínos não tem formas de estar diferentes na igreja e no mundo, pelo 
contrário, são exemplares em todas as áreas da vida: família, amizades, profissão, finanças, hobbies, 
linguagem, gestão de tempo, etc. 

DEVOCIONAL A vida acadêmica do formando deverá refletir a sua vida interior com Deus. Para que a vida de Deus 
flua do seu espírito, deverá desenvolver hábitos diários de oração (no mínimo 20 minutos) e leitura da 
Bíblia, de bons livros cristãos e dos manuais que acompanham os cursos.  
Escolha um local tranquilo e um horário regular, em que possa estar reservado no seu devocional 
íntimo com o Senhor. Mesmo que não possa fazer o seu devocional de manhã, comece o dia falando 
com Deus. 

ESTUDO Para ter sucesso nos seus estudos, deseje ser dirigido pelo Espírito Santo em cada atividade: no estudo 
individual ou em grupo, nas aulas presenciais ou virtuais, nas leituras, nos exercícios e testes, e na 
prática das disciplinas espirituais como a meditação, oração, jejum, etc.  
Adquira bons hábitos de estudo, a começar por ter um tempo regular, de preferência diário, para reler 
e meditar sobre cada lição, escrever apontamentos pessoais, investigar passagens com fontes 
adicionais de estudo, como dicionários bíblicos, comentários teológicos ou bíblias de estudo. Construa 
uma boa biblioteca teológica, com os materiais bibliográficos recomendados nos seus cursos. 

RESPEITO 
MÚTUO 

Cada docente, assistente, formando e staff tem o direito de ser tratado com o maior respeito, 
compreensão e cordialidade, por todos os elementos que frequentam a Escola Teológica. 

SERVIÇO O serviço ministerial na sua igreja local é uma forma maravilhosa de pôr em prática o que aprende nos 
cursos. Cada pessoa deverá, contudo, saber ter equilíbrio no número de horas que dá para os estudos 
e para o ministério, não permitindo que um impeça ou prejudique o outro. 
Enquanto estiver a fazer o seu curso, deverá dar primazia ao mesmo, pois este decorre apenas num 
período único na sua vida, mas a dedicação que aplicar ao mesmo, terá resultados para toda a sua 
vida. Lembre-se: tudo o que fazemos para o Senhor será um dia avaliado por Deus: quer motivações 
de coração, quer a forma diligente ou irresponsável como atuamos. 

AULA 
INAUGURAL  
(CBT/ESP presenciais) 

Anualmente decorre a cerimónia de arranque do ano letivo presencial para os cursos avançados, com 
participação obrigatória de todos os formandos e repetentes inscritos nos mesmos. A sua presença é 
contada para nota no âmbito dos Estágios presenciais e a sua data incluída nos calendários dos cursos. 

ASSIDUIDADE E 
PONTUALIDADE 

Nos cursos presenciais, as aulas iniciam-se pela chamada das presenças, logo os formandos devem 
estar na sala 10 minutos antes, para oração em silencia e para se começar no horário designado. Em 
caso de atraso ou falta deverá avisar antecipadamente, para evitar prejudicar os trabalhos em sala. 
Atrasos acima de 10 minutos, da hora de início das aulas presenciais, o aluno terá falta, ainda que 
assista à aula. (Ver Faltas). 
Nos cursos e-Learning o(a) formando(a) é livre para escolher o seu horário de estudo, estando a 
plataforma disponível 24/7, contudo deverá ser efetuar os seus testes/trabalhos nas datas e horários 
designados para os mesmos, conforme os calendários dos cursos. 

CONSELHO 
ACADÉMICO 

Em caso de necessidade de aconselhamento académico, o(a) formando(a) poderá solicitar algum 
esclarecimento por email. No caso dos cursos on-line, para o seu eTutor, nos dias de atendimento. 
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TEMA NORMAS 
FALTAS No formato presencial, o(a) formando(a) deverá ter consciência que faltar prejudica-o a si, aos colegas 

e aos docentes, pelo que exceto em casos extremos, nunca deverá faltar. Aplicar-se-á sempre a regra 
de presença obrigatória nas aulas presenciais: formandos que faltem mais 30% do número aulas da 
disciplina, serão reprovados. Nas disciplinas de 1 a 3 aulas, o formando que faltar apenas uma (1) vez, 
ficará automaticamente reprovado, sem possibilidade de Exame de Recuperação, e terá de repetir a 
matéria no próximo ano letivo. Incluem-se neste âmbito, as faltas por atraso ao início das aulas. 
Outras faltas, só poderão ser justificadas mediante Atestado Médico e a sua aceitação ficará à 
consideração do docente e do Conselho Pedagógico. 

MANUAIS E 
FOTOCÓPIAS 

Os manuais dos cursos são providenciados aos formandos mediante o pagamento integral dos cursos. 
Cada formando deverá ter o seu manual e mantê-lo em boas condições, trazendo-o sempre para as 
aulas. Havendo necessidade de fotocópias ou impressões, no formato presencial, os alunos poderão 
solicitá-las antecipadamente, dentro do horário de funcionamento do Instituto Kletos, e mediante o 
pagamento dos custos tabelados. 

MONOGRAFIAS Após a escolha do tema com o docente, os formandos deverão seguir estas regras para os 
artigos/trabalhos dos cursos avançados: 
Fontes: 
1. O aluno deve consultar no mínimo 3 fontes, além da Bíblia e Comentários das Bíblias de Estudo. 
2. O plágio é proibido e motivo de anulação do trabalho. Todas as citações, deverão ser identificadas. 
Requisitos:  
1. Capa com título, nome do aluno, nome da disciplina e professor, nome do escola e curso, data 
2. Página com índice 
3. Divisão da Monografia: introdução, corpo e conclusão 
4. Notas finais ou de rodapé (referências às citações) 
5. Bibliografia 
Formato: 
1. Paginação: as páginas devem ser numeradas no canto inferior direito.  
2. Citações: as referências devem ser encontradas, como notas de rodapé, ou numa página à parte no 

fim da monografia, na página anterior à Bibliografia. Devem incluir o nome do autor e do livro, e o 
número da página onde se encontra a referência. Devem utilizar-se aspas nas citações textuais.  

3. Fonte: usar Times New Roman, tamanho 12, a preto.  
4. Espaçamento e margens: 1,5 de espaçamento entre linhas e margens de 2.5 (laterais), 3.0 

(superior) e 2.0 (inferior). 
5. Bibliografia: incluir o autor, título da obra, cidade de edição, editora e ano de edição 

Ex. BUCKLAND, A.R. Dicionário bíblico universal. São Paulo: Ed. Vida, 2001. 

AVALIAÇÃO DO 
FORMANDO 

Cada formando tem o direito de ser avaliado com imparcialidade, e receber a sua nota entre 30-90 
dias após a receção pelo docente dos testes/trabalhos/artigos (obs. este prazo depende da agenda de 
viagens de alguns dos docentes ou outros agendamentos das MCI locais). 
Caso o formando tenha dúvidas quanto à sua nota, deverá de imediato consultar o docente da 
disciplina. Posteriormente poderá apresentar uma exposição escrita ao Conselho Pedagógico, 
expressando os motivos exatos que justificadamente a tornem razoável. Por último poderá requer um 
pedido de Exame de Recuperação, consoante os casos. Cada situação será analisada individualmente. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
A avaliação dos formandos é contínua e inclui todos os critérios definidos nos cursos, e outros que 
possam ser requeridos pelos docentes. Para cada disciplina o formando receberá a pauta global com 
as notas e a descrição de cada critério avaliado. 

TESTES/TRABALHOS FORA DE PRAZO 
Todos os trabalhos académicos devem ser entregues nas datas fixadas. O não cumprimento dos 
prazos implica a penalização de 1 valor por teste/trabalho. 
 Prazo máximo para entrega fora prazo: 10 dias após a data 
 Pedido de extensão de prazos além dos 10 dias: só mediante apresentação de atestado médico. 

MELHORIAS DE NOTA / RECUPERAÇÕES 
 CBT/ESP: Pedidos até 30 Junho e entregues pelo formando até 15 Julho pelo email do curso. 
 Melhorias de Nota: Pedidos para o email do curso, na receção da Pauta de Notas de cada disciplina, 

até ao dia 15 do mês seguinte e entregue pelo formando até ao dia 30 do mês em que for feito o 
pedido. 
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TEMA NORMAS 
AVALIAÇÃO 
PELO 
FORMANDO 

Nos cursos avançados e superior presenciais, é dado o direito de avaliar o curso e os docentes, a cada 
formando, através de Inquéritos de Avaliação anónimos, dos conteúdos pedagógicos e dos docentes. 
Tal informação é processada pelo INSTITUTO KLETOS salvaguardando o anonimato das avaliações e 
sugestões recolhidas, as quais servem para se aprimorarem cada vez mais os campos de atuação desta 
Escola Teológica. No formato eLearning, a avaliação é feita pelo formando, na plataforma. 

GRADUAÇÃO A graduação final de um formando é sujeita à aprovação em todas as matérias que constituem os 
cursos, incluindo matérias extracurriculares, e ao pagamento de todos os valores devidos. 

As notas mínimas para a aprovação de cada disciplina, são as seguintes: 
 ALMA……………………………NA 
 CMC                                    3 valores (Escala de 0 a 5) 
 CVP/CBT/ESP/CFK         12 valores (Escala de 0 a 20) 

O formando que reprovar, terá que repetir a(s) disciplina(s) em questão, no ano letivo seguinte. O 
formando que não concluir ou reprovar matérias extracurriculares (Estágios ou Trabalhos de 
Conclusão de Curso), se tiver os seus pagamentos em dia, poderá participar da Gala de Formatura, 
mas não receberá o seu Diploma até que complete as disciplinas supra mencionadas. Receberá apenas 
um Certificado de Notas incompleto. 
A Gala de Formatura é organizada uma vez por ano; é um momento de homenagem e 
reconhecimento, através de um leque de aspetos que compõem a sua programação, incluindo a 
entrega de certificados e diplomas e testemunhos. A Gala de Formatura é um evento que faz parte 
integrante do currículo académico dos nossos Cursos Avançados e, como tal, a presença de todos os 
alunos que estejam a frequentar tais cursos nesta Escola Teológica no ano-letivo do evento é 
obrigatória. É de extrema importância que todos os alunos estejam presentes de forma a honrar os 
que concluíram o curso com êxito e, simultaneamente, a serem inspirados por eles.  

FÉRIAS Anualmente, o INSTITUTO KLETOS encerrará para férias em Agosto. Os cursos anuais e bianuais terão 
também calendários próprios, com pausas para férias de Natal e Verão, publicados anualmente nos 
Calendários dos Cursos. O formando é responsável por se inteirar dos programas dos cursos que 
frequenta, assim como de matérias que tenha para recuperação.  

DADOS O processamento de dados dos formandos é estritamente confidencial e o INSTITUTO KLETOS 
compromete-se a não facultar a informação a terceiros, sem a autorização expressa do 
candidato/formando. 
Tal informação serve apenas para tratamento interno do INSTITUTO KLETOS do percurso académico 
do formando. Ao mesmo é garantido o acesso e modificação dos seus dados, desde que, para tal, 
informe o Instituto Kletos por escrito.  

O Instituto Kletos informa que se reserva o direito de efetuar quaisquer alterações necessárias a este 
documento e às informações nele contidas, avisando por escrito os candidatos e formandos, se e quando 
alguma alteração se efetuar. 
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COMPROMISSO 
Entre INSTITUTO KLETOS, entidade formativa da ASSOCIAÇÃO MCI, sediada na Rua Santos carvalho, 

Armazém A-B, 2725-176, Mem-Martins, Portugal, pessoa coletiva 515 287 962 e 

_________________________________________________________ (nome completo em maiúsculas), 

formando(a) do CURSO _____________________________________, membro da ____________________ 

(igreja local). Depois de ler as normas e regras do INSTITUTO KLETOS inseridos no Manual de Normas, de 

que guardo uma cópia, declaro estar de acordo com as mesmas, e responsabilizo-me na minha qualidade 

de cristã(o), sujeitar-me a elas, e a todas as consequências resultantes do não cumprimento e/ou quebra 

destes regulamentos. 

Assim COMPROMETO-ME com Deus e com a Escola Teológica a: 

1. Ter o meu tempo devocional diário de oração, louvor e leitura da Bíblia, como prática de comunhão 

individual com o meu Senhor. 

2. Estudar diariamente o manual do meu curso e esforçar-me por ler regulamente bons livros cristãos, 

como prática do meu crescimento espiritual. 

3. Não faltar às aulas presenciais ou virtuais, e ser pontual, compreendendo que devo priorizar este 

tempo de aprendizagem e tirar dele o melhor partido. Se, em caso extremo tiver de me ausentar, 

avisarei antecipadamente o meu curso. 

4. Cuidar da melhor forma das salas, equipamentos, materiais e quaisquer recursos que sejam postos à 

minha disposição durante o curso. 

5. Fazer os meus testes ou trabalhos de forma original, sem copiar ou incorrer em plágio, assinalando 

quaisquer citações com os respetivos autores e fontes bibliográficas. 

6. Sujeitar-me à visão doutrinária da Escola Teológica e honrar colegas, docentes, voluntários e staff, 

dirigindo-me sempre aos mesmos de forma cordial e respeitosa. 

7. Se tiver de tratar de algum esclarecimento, fá-lo-ei de forma privada, para o email correspondente da 

Escola Teológica e sem incorrer em murmuração. 

8. Efetuar os meus pagamentos, nos prazos solicitados, compreendendo que da minha fidelidade 

depende o bom funcionamento da Escola Teológica e a ministração a muitas vidas. 

9. Caso solicite congelamento de matrícula ou desistência do curso, efetuar o pagamento de todas as 

mensalidades devidas até à data do pedido escrito de congelamento ou desistência, honrando assim o 

meu compromisso. 

 

Data ______/ _______/ ___________ ________________________________________ 
 Assinatura do(a) formando(a) 


