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CURSO ESSENCIAL DE TEOLOGIA – PROFISSIONALIZANTE  

Resumo do curso 

O Curso de formação Essencial em teologia Livre do ITECC, é planejado para todos os 

que almejam conhecer as escrituras, sem, contudo, gastar muito tempo e dinheiro. O 

Curso está voltado para pastores, estudantes de Teologia, obreiros e todos os membros 

que vivem o desejo de conhecer a teologia como um todo, mas que não tem ao seu alcance 

um seminário teológico a altura. 

Carga Horária: 1.600hs. 

Duração: 24 meses 

 

Os cursos profissionalizantes EaD ou presencial do ITECC atendem desde quem ainda 

não possui uma atividade profissional e pretende se qualificar para o mercado de trabalho 

até quem já exerce uma atividade profissional e não possui tempo para estudar e atualizar-

se para conquistar melhores posições na empresa ou buscar outro emprego. Os nossos 

cursos na modalidade EaD proporcionam ao aluno a possibilidade de estudar em suas 

horas vagas e em qualquer local que possua internet, recebendo um conteúdo educacional 

de altíssimo nível dentro de uma linguagem de fácil assimilação, e ainda com o 

recebimento do seu certificado em casa. Tudo isso, com um custo extremamente 

accessível para todas as faixas econômicas da sociedade. Caso o aluno já esteja 

empregado, ele poderá dar facilmente um UP em sua carreira profissional! Esta é uma 

das grandes vantagens que a educação à distância traz, os alunos avançam conforme o 

próprio ritmo e conhecimento, atendendo individualmente cada necessidade e 

disponibilidade.  

Nossos cursos têm como base legal o Decreto Presidencial N° 5.154, de 23 de julho de 

2004, Art. 1° e 3°. 

 

Metodologia e avaliação: 
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O aluno assistirá as presencialmente na sede ou polo mais próximo do ITECC (no caso 

do curso presencial), ou receberá o material do curso via correios em seu endereço (no 

caso do EaD), e após a leitura, realizará os testes de aptidão (no polo, ou na Plataforma 

Virtual de Aprendizagem), a depender da modalidade escolhida. Cada disciplina terá sua 

prova específica e para obter o certificado final o aluno precisará ser aprovado em todas 

as matérias do curso. 

 

 

 
 

 


