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Estrutura do Curso 
 
O Curso de Extensão “Imersão Bíblica” é fruto de um convênio entre a Faculdade Dehoniana, o Santuário São Judas 
Tadeu/Jabaquara-SP e a Comunidade Eucarística dos Acatístos, que tem por finalidade colaborar com mais um elemento dentre 
tantos para formação doutrinal, exegética e mística todos os fiéis que atuam ou pretendem atuar nos níveis de ensino e catequese 
nas comunidades cristãs. 
 
O Curso de Extensão “Imersão Bíblica” é desenvolvido através de seis (6) módulos trimestrais, cada um oferecendo ao aluno doze 
(12) aulas amparadas por material escrito e bibliografia, bem como testes e avaliações de aproveitamento do conteúdo e uma (1 ) 
reunião final para esclarecer as possíveis dúvidas. Duração total de dezoito (18) meses. 
 
O Curso de Extensão “Imersão Bíblica” é 100% remoto, sendo acessado pela plataforma Moodle. O aluno deverá baixar o aplicativo 
da Moodle em seu smartphone para poder acessar as aulas e todos os conteúdos fornecidos.  
 
O Curso de Extensão “Imersão Bíblica” é destinado especialmente a: 1) pais, mães e educadores, 2) catequistas e 3) estudantes de 
Teologia e interessados no tema. 
 
Certificação e Aplicabilidade 
 
A certificação de conclusão do Curso de Extensão “Imersão Bíblica” será dada pela Faculdade Dehoniana. 
 
A carga horária total do Curso de Extensão “Imersão Bíblica” é de duzentas e vinte (220) horas/aula. Receberá a certificação apenas 
quem cumprir 100% da grade horária. Se houver desistência no meio do curso, o aluno não terá a certificação. 
 
O aluno poderá aplicar a certificação do Curso de Extensão “Imersão Bíblica” para complemento de grade curricular (quando 
aplicável), e para comprovar conhecimento nos casos de atuação como catequista. 
 
 
Regras e Procedimentos  
 
O aluno que pagar pontualmente a mensalidade do Curso de Extensão “Imersão Bíblica” receberá a renovação automática do seu 
acesso à plataforma Moodle. Em caso de atraso no pagamento, o conteúdo total estará bloqueado, até a regularização. 
 
Não será tolerada nenhuma forma de preconceito, violência ou desrespeito de qualquer natureza seja em relação aos demais alunos, 
seja em relação ao(s) docente(s) do Curso de Extensão “Imersão Bíblica”.  
 
Dúvidas Frequentes  
 

• Se eu não pagar a mensalidade, perderei a inscrição do curso?   
Não perderá a inscrição. Porém, para acessar o conteúdo do curso você precisará regularizar o pagamento e voltar a ter acesso ao 
conteúdo. 
 

• Como funcionará o acesso ao conteúdo da plataforma?  
Cada aluno terá um login e senha próprio. Para acessar o conteúdo de cada aula será obrigatório ter assistido e completado a tarefa 
da aula anterior. Cada aula ficará disponível pelo período do Módulo (trimestral) e, além disso, somente avançará de Módulo o 
aluno que tiver cumprido integralmente toda a carga horária do módulo anterior.  
 

• Se eu for desrespeitoso(a) com algum participante do curso, o que vai acontecer? 
Você será automaticamente banido do curso e da plataforma, assim que expirar o prazo de vigência de sua mensalidade.  

 
Problemas e Soluções 
 
1] “Não tenho dinheiro para o curso” – SOLUÇÃO: a cada amigo que você indicar para se inscrever, receberá 10% de desconto, 

até atingir 100% do valor.  
2] “Tenho problema no meu pacote de dados móveis” – SOLUÇÃO: reserve um dia para estar em conexão wi-fi para assistir a 

aula, baixar o material de estudo e fazer as provas. 
3] “Perdi as aulas” – SOLUÇÃO:  você terá até o prazo de encerramento do Módulo para atualizar o acompanhamento das aulas e 

tarefas. 
4] “Perdi meu celular e meus arquivos” – SOLUÇÃO: será dado um novo login e senha, e o material perdido será reposto.  
   
Formulário para Inscrição:  

https://forms.gle/Gz8PW8Kyhq9kB5Aa7    

 

https://forms.gle/Gz8PW8Kyhq9kB5Aa7

