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Master of Theology (ThM) 
Este curso expande e aprofunda as habilidades do aluno no ministério. É destinado para 
alunos que possuem MDiv (ou equivalente), para ajudá-los a levar seu conhecimento 
mais além. 

Pode ser uma graduação final (seguindo apenas com as aulas) ou como uma graduação 
de transição (seguindo com aulas + tese) para aqueles que desejam buscar maior nível 
de formação, particularmente um programa PhD em religião ou teologia. 

Objetivos 

Você aprenderá a: 

• Fazer exegese corretamente de passagens individuais da Bíblia, aplicando 
conhecimento de línguas originais, circunstâncias históricas e relações literárias 
e teológicas. 

• Articular as maiores questões de fé e vida que igreja têm enfrentado em sua 
história. 

• Articular teologia confessional reformada em campos exegéticos, bíblicos e 
teológicos. 

• Sistematizar informações exegéticas, históricas e teológicas em uma teologia 
coerente e consistente, e explicar como a teologia se aplica nas convicções e 
ações pessoais e da igreja. 

• Demonstrar habilidade de liderança em ambientes eclesiásticos e acadêmicos, 
especialmente em relacionar essas verdades com a igreja hoje. 

• Responder com discernimento bíblico a tendências atuais na interpretação 
bíblica e aplicar uma visão mundo saudável aos problemas culturais atuais que 
impactam a igreja hoje. 

• Entender, analisar e responder às tendências e crises atuais em disciplinas 
específicas e contribuir com novas linhas de pensamento para esses problemas. 

• Demonstrar uma habilidade de aplicar estudos bíblicos e teológicos ao 
ministério, seja ele pastoral ou acadêmico. 

• Demonstrar competência acadêmica na área de estudo escolhida, incluindo 
proficiência nos métodos e ferramentas de pesquisa teológica e escrever com 
pesquisa de nível de graduação e evidenciar habilidade de análise crítica. 

Requisitos 

Solicitações para admissão ao programa de ThM no PRTS são analisadas a cada dois 
meses. Apesar de não haver prazo para as solicitações do ThM, é recomendado que os 
pedidos sejam enviados ao Escritório de Admissões até 1º de maio para o semestre de 
outono e até 1º de setembro para o semestre de primavera. Solicitações recebidas depois 
de uma dessas datas serão consideradas, mas não podemos garantir que os documentos 
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de imigração de alunos internacionais serão processados satisfatoriamente caso o 
candidato seja aceito. 

Requisitos para solicitação para o Programa de ThM incluem: 

• Formulário de solicitação online complete. 
• Duas cartas de recomendação: uma carta de recomendação eclesiástica de um 

pastor ou conselho da igreja da qual o candidato é membro, e uma carta de 
recomendação acadêmica de um professor (preferencialmente na área escolhida 
para a graduação no ThM), de quem o candidato foi aluno anteriormente. 

• Comprovação de formação MDiv ou equivalente (sendo histórico escolar 
evidência). Se, ao submeter o pedido, o aluno não tiver concluído a graduação 
anterior, o ingresso ao PRTS estará condicionado ao fim da graduação. 
Comprovação desta graduação deverá ser apresentada antes de dar início em 
qualquer curso do ThM. Históricos oficiais de todo trabalho acadêmico após o 
Ensino Médio devem ser enviados diretamente ao seminário; eles não devem ser 
enviados pelo candidato a não ser que sejam encaminhados em envelopes 
selados. Se mais de uma faculdade ou instituição foi cursada, históricos de cada 
instituição devem ser enviados. 

• Redação. Todos os candidatos devem enviar uma pequena redação (250–500 
palavras) explicando por que estão se candidatando ao PRTS. 

• Uma amostra de escrita, preferencialmente um artigo de pesquisa realizado em 
uma graduação anteriormente. Esta amostra pode ser um artigo, dissertação ou 
ensaio que demonstre use correto de citações e habilidade de construir, em 
inglês, um artigo de nível universitário. 

• Resultados do TOEFL ou IELTS. Todos os alunos não-nativos de língua inglesa 
devem enviar sua pontuação do TOEFL ou IELTS. O PRTS exige a pontuação 
mínima de 85 para o iTOEFL. O equivalente a 6.5 no IELTS. O código do 
PRTS é 0368. 

• Taxa de solicitação de US$50. A taxa não é reembolsável.  

Cada candidato: 

• está sujeito a toda regulamentação de admissão e matrícula da instituição; 
• é responsável por determinar se uma instituição atual aceitará créditos obtidos 

no PRTS, caso desejado; 
• deve entender que falsificação de qualquer parte da solicitação pode resultar em 

cancelamento do pedido e/ou matrícula na instituição; 
• caso esteja transferindo-se de outro seminário, deve acrescentar ao formulário de 

solicitação um histórico oficial de seu trabalho atual, ementas dos cursos 
requisitando a transferência, e um catálogo acadêmico da instituição. 

Requisitos de residência 

Pelo menos metade dos cursos do ThM devem ser completados através de aulas 
presenciais (cursos modulares ou intensivos qualificam como cursos presenciais). Como 
muitos dos cursos do ThM são oferecidos no formato modular (geralmente intensivos 
de uma semana), isso significa que alunos aceitos para o ThM não precisam se realocar 
para completar o programa do ThM. No entanto, para completar o programa serão 
necessárias algumas viagens de uma semana até Grand Rapids. 
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Até metade do curso pode ser realizado com a seguinte combinação: 1) cursos com 
transmissão ao vivo (ou seja, cursos que se “encontram” virtualmente em sincronia com 
as aulas presenciais); 2) cursos independentes (no máximo dois cursos podem ser feitos 
como curso independente); ou 3) transferência de créditos de outra instituição. 

Áreas de Concentração 

Alunos do ThM escolherão entre uma das três áreas: 

• Estudos Bíblicos 
• Teologia da Reforma e Pós-Reforma 
• Teologia Sistemática 

Cada uma dessas concentrações é destinada ou para pastores buscando treinamento 
além do MDiv, ou alunos que desejam aprofundar seus estudos universitários. Alunos 
que escolhem ThM em Estudos Bíblicos devem demonstrar competência em Hebraico e 
Grego, tendo completado o mínimo de um ano de Hebraico bíblico e um ano de Grego 
bíblico. É propósito dessa concentração lapidar habilidades exegéticas, aprender a 
empregar de forma eficaz a disciplina da Teologia Bíblica para estudos e exposição das 
escrituras, e ser capaz de defender a integridade e autoridade das Escrituras. 

Requisitos do ThM e tempo de conclusão 

Todas as horas de crédito para o ThM devem ser completadas em até 6 anos após a 
matrícula; qualquer exceção deve ser aprovada pelo presidente e o diretor acadêmico. 

O diploma de ThM pode ser obtido através de dois caminhos: somente aulas, ou aulas + 
tese. O primeiro é para aqueles que desejam apenas esta graduação; o segundo para 
aqueles buscando usar esta graduação como etapa para estudos acadêmicos mais 
avançados (como um PhD). 

Ambos caminhos do ThM exigem um total de 30 créditos; os requisitos para cada um 
são os seguintes: 

Somente aulas (30 Créditos)  

Os requisitos para concluir essa opção do ThM são: 

• Curso de Metodologia de Pesquisa (BS800 ou CH800) – 3 créditos 
• Pelo menos 18 créditos de cursos (seis cursos) selecionados dentre os cursos 

oferecidos na concentração escolhida 
• Até 9 créditos de cursos (três cursos) selecionados dentre os cursos oferecidos 

fora da área de concentração escolhida 
• Média mínima de 3.0 
• Completar e passar no teste de compreensão ao fim do programa. 
• Completar o programa em até seis anos após a matrícula. 

Aulas + tese (30 Créditos) 

Os requisitos para concluir essa opção do ThM são: 
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• Curso de Metodologia de Pesquisa (BS800 ou CH800) – 3 créditos 
• Pelo menos 15 créditos de cursos (cinco cursos) selecionados dentre os cursos 

oferecidos na concentração escolhida 
• Até 6 créditos de cursos (dois cursos) selecionados dentre os cursos oferecidos 

fora da área de concentração escolhida 
• Realizar tese de seis créditos (enquanto matriculado no último semestre do 

programa) 
• Média mínima de 3.0 
• Completar e passar no teste de compreensão ao fim do programa. 
• Completar o programa em até seis anos após a matrícula. 

  

Obs: Todos os alunos aceitos no ThM primeiramente são inscritos na opção de somente 
aulas do ThM. Caso o aluno deseje ao longo do programa migrar para a opção aulas + 
teses, o aluno deverá submeter o pedido de permissão ao corpo docente comprovando 
ter completado com louvor o curso de Metodologia de Pesquisa e pelo menos mais um 
curso de três créditos do ThM. Para maiores informações, veja a seção “Requisitos para 
tese” abaixo. 

Créditos elegíveis para o ThM 

Créditos para o ThM podem ser obtidos da seguinte forma: 

• Finalizar cursos de MA/MDiv e ThM conjuntamente. Alunos do ThM que 
escolhem cursos pareados seguem requisitos de ementa diferentes dos alunos 
cursando MA/MDiv. Estes cursos estão listados no catálogo junto aos cursos do 
ThM. 

• Completar cursos específicos do ThM, ou cursos pareados com o programa de 
PhD. Aulas de nível do ThM (ou aulas do ThM/PhD) serão oferecidas nas 
concetrações mencionadas acima (veja a descrição do curso abaixo). Geralmente 
essas aulas serão administradas como cursos modulares, e normalmente se 
reunirão para uma semana de aulas intensivas. 

• A tese: Alunos aceitos pelo corpo docente para o ThM na opção de curso aulas + 
tese irão escrever uma tese de 100-200 páginas sobre um assunto da área de 
concentração do aluno, aprovada por um professor orientador apropriado. O 
valor da tese é de 6 créditos.  

Buscando beneficiar alunos residentes do ThM que possuam bolsa de estudo, todos 
estes alunos devem acompanhar um curso do MDiv por semestre, como ouvintes, curso 
a ser selecionado consultado a secretaria. Estes também são encorajados a participarem 
de pelo menos uma sessão de pregação por semana e a participarem da discussão 
subsequente. Não há custo extra para participar destes cursos como ouvinte. 

Requisitos para Tese 

Estes são os requisitos para aqueles matriculados no programa com tese, desde o ano 
acadêmico de 2013–14: 
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1. Todos os alunos aceitos no programa do ThM são aceitos na opção de somente 
aulas.  Para passar ao ThM com tese, o aluno, após ter concluído com louvor o 
curso de Metodologia de Pesquisa e pelo menos mais um curso com nota final 
“B” ou superior, deverá submeter um pedido junto ao diretor acadêmico 
apresentando uma proposta de 2 páginas sobre o tópico da tese. O diretor 
acadêmico levará a proposta inicial ao resto do corpo docente para análise. 

2. Caso a proposta inicial seja aceita pelo corpo docente, a secretaria será 
informada e o aluno será matriculado com a tese de 6 créditos e terá um 
orientador de tese indicado; na maioria dos casos essa matrícula com a tese de 6 
créditos é feita no final do semestre do aluno. Obrigações financeiras para a 
matrícula com a tese serão consideradas como a matrícula em qualquer outro 
curso. O aluno apresentará ao orientador de tese um prospecto da tese de 10 
páginas, que deve incluir: justificativa da tese, delimitações, relatório de 
literatura relevante ao assunto, uma sinopse de desenvolvimento de capítulo 
detalhando a metodologia geral, e resumo da tese. Grande parte desse material 
pode ser vir como introdução ao esboço final. 

3. O aluno deve apresentar suas considerações e pesquisas em formato e estilo 
padrão. A formatação é de acordo com Kate L. Turabian: A Manual for Writers 
of Term Papers, Theses, and Dissertations (8ª ed.). 

4. O aluno deverá encaminhar os capítulos ao orientador conforme estes sejam 
finalizados para opinião e possíveis revisões. 

5. Prazos para graduação ou conferência de grau:  
o O aluno deve submeter sua tese de 100-200 páginas ao professor 

orientador até a última segunda-feira de setembro (para conferência de 
grau em dezembro) ou até a primeira segunda-feira de fevereiro (para 
formatura em maio); neste momento um segundo leitor será designado. 

o A cópia final (em formato eletrônico – MS Word) deve ser apresentada à 
secretaria e bibliotecária-chefe antes da última segunda-feira de 
novembro (para conferência de grau em dezembro) ou da primeira 
segunda-feira de abril (para formatura em maio). Dessa forma a equipe 
da biblioteca possui tempo hábil para verificar a formatação (Turabian 8ª 
ed.) e para que qualquer correção seja realizada. Não deixei de ler as 
diretrizes para submeter teses à bibliotecária. 

o O não cumprimento de um dos prazos acima resultará em adiamento da 
formatura ou conferência de grau do aluno. 

6. O orientador de tese encaminha a nota final da tese para a secretaria. 
7. Depois da tese ter sido enviada à bibliotecária, será revisada dentro das normas 

da Turabian 8ª edição. Correções necessárias serão enviadas ao aluno. 
8. Tendo sido feitas as correções finais, o bibliotecário fará duas cópias impressas, 

uma para o aluno (cortesia do seminário) e uma para o acervo da biblioteca. 
Cópias adicionais poderão ser adquiridas por US$15.00. 

9. O aluno pode ser convidado a submeter sua tese ao Theological Research 
Exchange Network (TREN) dependendo da qualidade da escrita e pesquisa. No 
entanto, a decisão final de publicar no TREN é do aluno. 

Teste de Compreensão 

Cada aluno do ThM, matriculado no programa desde o ano acadêmico de 2013–14, 
deve realizar o um exame de compreensão ao fim do programa. Este exame de 
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compreensão focará primariamente na concentração escolhida pelo aluno. Prazos para 
passar no exame são estipulados no calendário acadêmico.  

***** 

Para iniciar seu aplicativo, acesse https://prts.edu/future-students/apply-now/ 

 

 


