INFORMAÇÕES GERAIS
PERÍODO/MATÉRIA/PROFESSOR:

10, 11 e 12/07 – CULTO E ADORAÇÃO


Pr. João Luiz Marcon (IAP) – Possui mestrado em teologia Pastoral pelo UNASP - EC, especialização em
Ciência da Religião pela Faculdade Teológica Evangélica do Rio de Janeiro, graduação em Teologia pelo
UNASP - EC. Atualmente é professor do curso de Teologia do IAP.

13, 14 e 16/07 – DOUTRINA DE DEUS
 Pr. Márcio Donizeti da Costa (IAP) – Possui Ph.D. em Religião pela Andrews University com ênfase em
Teologia Histórica e Liberdade Religiosa, mestrado em Religião pela Andrews University, mestrado em
Administração - Andrews University, graduação em Teologia - SALT - IAENE. Atua na área de Teologia como
professor de disciplinas na área de Teologia Histórica e Sistemática, também é coordenador de curso de
Teologia do IAP e possui grande interesse na área de liberdade religiosa.
17, 18 e 19/07 – LIVROS DO ANTIGO TESTAMENTO


Pr. Lícius Marcílio Puerta Lula – Bacharel em Teologia e Mestre em Teologia Pastoral, atuou como Pastor
distrital na AAmO (Rondônia e Acre); de 2007 a 2010 atuou como Departamental de Mordomia Cristã, Lar e
Família, Ministério Pessoal, Escola Sabatina e Secretário Ministerial na AAmO. Atualmente é Pastor distrital
na ASR.

CUSTO DO CURSO:





Pacote completo, incluindo as três matérias + pernoite + refeições = R$ 1.100,00.
R$ 110,00 por matéria (sem internato e refeições);
R$ 375,00 por matéria (com internato e refeições incluso);
R$ 17,00 por refeição (para casos em que o aluno não fica hospedado no internato);

Este valor poderá ser parcelado em até 3X no cartão de crédito, nesse caso, entre em contato com o CAIXA do
IACS para os devidos acertos.
Para aqueles que optarem pelo depósito bancário, este poderá ser feito numa das contas relacionadas abaixo:
- Banco do Brasil - Ag. 0416-2 - Conta: 5124-1 (CNPJ – 87.115.838/0002-90)
- Banco Itaú - Ag. 9261 - Conta: 09161-6 (CNPJ – 87.115.838/0002-90)
- Bradesco - Ag. 1615 - Conta: 1016-2 (CNPJ – 87.115.838/0002-90)
- Banrisul – Ag. 0085 – Conta: 061182210-7 (CNPJ – 87.115.838/0002-90)

INSCRIÇÕES – O formulário de inscrição deverá ser retirado no site www.iacs.org.br, ser impresso, preenchido,
digitalizado e enviado para o e-mail jane.santos@iacs.org.br, juntamente com o comprovante de depósito do valor
(para aqueles que não optarem pela opção do parcelamento no cartão de crédito) e os documentos solicitados.
*** Mesmo que você seja aluno veterano do curso, deverá preencher o formulário de inscrição e enviar por email (nesse caso, não precisa enviar novamente a cópia dos documentos, somente a ficha de inscrição).

Observações:
 As vagas são limitadas e estarão disponíveis enquanto existirem.




Assim que os professores disponibilizarem os pré-requisitos de cada disciplina estaremos enviando aos
inscritos e disponibilizando no site do colégio.
Informações com Jane, no telefone (51) 3541-6800.

Estamos esperando você.

João Cesi Lopes dos Santos
Diretor Geral

