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ORIENTAÇÕES AOS ALUNOS | ENADE 
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GRADUAÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS 

 
 
Caros alunos, 

O ano de 2015 chegou para nós com uma surpresa, todos os cursos de 

graduação em Teologia no Brasil estarão participando do ENADE – Exame 

Nacional de Desempenho de Estudantes. Isso significa que os alunos da 

Teológica matriculados no curso de graduação em Teologia e Integralização de 

créditos estarão sendo inscritos para o ENADE (conforme critério ENADE). 

Descrevo abaixo algumas datas para que vocês fiquem atentos a elas. 

data o que será feito responsável 

6/7 a 7/8 Inscrição dos alunos no sistema ENADE FTBSP 

12/8 a 21/8 Divulgação da lista de alunos inscritos ENADE 

12/8 a 31/8 Período para retificação  ALUNO/FTBSP 

18/9 Divulgação eletrônica dos alunos convocados  

21/10 a 12/11 Responder o questionário eletrônico: http://portal.inep.gov.br ALUNO 

22/11 Dia da prova ALUNO 

dezembro de 
2015 

Previsão de divulgação da relação de estudantes em situação 
regular junto ao ENADE 

ALUNO/FTBSP 

 

Orientações aos alunos: 

1. Observar as datas: Os alunos deverão observar as datas acima e 

cumprir as tarefas que lhe competem. 

2. Temas das provas: muitos dos temas das provas descritas abaixo, não 

fazem parte do currículo do curso de Teologia. Entretanto os alunos 

deverão se preparar para estes temas. 

I. Textos sagrados e Hermenêutica. 
II. Tradições, Ritos e doutrinas religiosas. 
III. Espiritualidade 
IV. Novas expressões religiosas 
V. Ética 
VI. Bioética 
VII. Ecumenismo e diálogo inter-religioso 
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VIII. Escatologia 
IX. História da Teologia e História das religiões 
X. Antropologia religiosa e Antropologia das religiões 
XI. Religião e Sociedade 
XII. Filosofia e religião 
XIII. Psicologia e religião 
XIV. Oratória 
XV. Teologia prática 
XVI. Teologia feminista, Teologia e gênero, Teologia da libertação, Teologia Latino 
Americana, Teologia indígena e afro, Teologias orientais. 
XVII. Métodos teológicos 
XVIII. Teologia e linguagem 
XIX. Teologia e meios de comunicação 

XX. Gestão e administração 

3. Horário de aulas de preparação: Foram organizadas aulas para 

preparação dos alunos sobre os temas das provas. Os horários destas 

aulas seguem em anexo a este e-mail. No site da Teológica 

(www.teologica.br) encontram-se também pequenos textos sobre os 

temas que compõem o conteúdo da prova para que você os leia 

complementando sua preparação. 

4. Responder o questionário: Cada aluno convocado (a lista dos 

convocados será divulga no dia 18/9) deverá acessar o portal do INEP 

(http://portal.inep.gov.br) e responder ao questionário do estudante (isso 

é obrigatório!!!). Após responder as questões o sistema vai indicar o 

local da prova e gerar um cartão de identificação com o qual deverá 

comparecer no dia 22/11, data da prova, no local indicado na sua 

inscrição. 

================================================ 
 

COMO SERÁ CONSTITUÍDA A PROVA 
DO ENADE-TEOLOGIA? 

 

A prova do ENADE-TEOLOGIA, de acordo com a PORTARIA Nº 240, 
DE 10 DE JUNHO DE 2015, publicado no DOU - Nº 110, sexta-feira, 12 de 
junho de 2015, terá as seguintes características:  
 
1. Da Duração da prova: 4 horas.  
2. Dos Conteúdos: são de duas formações: a geral e a específica em 
Teologia, sendo:  

 Formação Geral: 10 questões, sendo 2 discursivas e 8 de múltipla 
escolha, envolvendo situações-problema e estudos de casos.  

 Formação Específica (Teologia): 30 questões, sendo 3 discursivas e 
27 de múltipla escolha, envolvendo situações-problema e estudos de 
casos.  

3. Do formato: semelhante à prova do ENEM, a prova do ENADE poderá 
conter perguntas em que se espera do aluno resposta do tipo “solução de 
problemas”, isto é, são formuladas questões que evidenciam uma tomada de 
decisão, exemplo: 

http://portal.inep.gov.br/


Teológica + você no 

 

 
Três jovens de 19 anos de idade, moradores de rua, foram presos em 
flagrante, nesta quarta-feira, por terem ateado fogo em um jovem de 17 
anos, guardador de carros. O motivo, segundo a 14ª DP, foi uma “briga 
por ponto”. Um motorista deu um “trocado” ao menor, que irritou os 3 
moradores de rua, que também guardavam carros no local. O menor foi 
levado ao hospital das clínicas por PMs que passavam pelo local. 
Segundo o HC, ele teve queimaduras leves no ombro esquerdo, foi 
medicado, e em seguida, liberado. Os indiciados podem pegar de 12 a 
30 anos de prisão, se ficar comprovado que a intensão era matar o 
menor. Caso contrário, conforme a 14ª DP, os três poderão pegar de um 
a três anos de cadeia. (Disponível em http://www1folha@uol.com.br. 
Acesso em: 28 de jul. 2013. Adaptado). 
(questão apresentada na prova do ENADE 2014) 
 
A partir da situação narrada, elabore um texto dissertativo sobre 
violência urbana apresentando: 

a) Análise de duas causas do tipo de violência descrita no texto 
b) Dois fatores que contribuiriam para se evitar o fato descrito na 

notícia 
 

============================================================ 
 
Observações importantes: ainda que diversos representantes dos cursos de 
Teologia no Brasil discordem dessa decisão tomada pelo Ministério da 
Educação e Cultura – todos são obrigados a acatar a esta decisão: alunos e  
instituições. Portanto, devemos ter uma postura positiva e nos prepararmos o 
melhor que pudermos para este evento 
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