Vestibular Unificado - IPB
Para alunos que ingressarão em 2020
Período de Inscrições
Previsto para 01 de Junho a 31 de Agosto de 2019.
Através do link no Manual do Candidato disponibilizado no
site oficial da IPB (http://www.ipb.org.br/).

Data e Horário da Prova
Ainda sendo confirmado, mas ocorrerá em Outubro
• Das 10 às 13 horas (Horário de Brasília) – Provas de
“Língua Portuguesa”, “Literatura Brasileira”, “Redação” e
“Língua Inglesa”.
• Intervalo da 13h às 14h (Horário de Brasília).
• Das 14 às 17 horas (Horário de Brasília) – Provas de
“Conhecimentos Gerais da Bíblia” e “Símbolos de Fé da
IPB”.
•

Áreas Avaliadas no vestibular
• Conhecimentos Gerais da Bíblia;
• Símbolos de Fé da IPB – Confissão de Fé de Westminster
e os Catecismos Maior e Breve (http://www.ipb.org.br/ipb/
doutrina);
• Língua Portuguesa;
• Literatura Brasileira;
• Redação; e
• Língua Inglesa.
Obs: Verificar mais informações no Manual do Candidato
atualizado, que será disponibilizado no site da ipb.org.br em
junho de 2019.

O local da prova será enviado após a
confirmação de inscrição.
Requisitos para entrar no seminário:
1. Ser aprovado no exame vestibular;
2. Ser encaminhado pelo Presbitério (da
Igreja
Presbiteriana do Brasil) ou caso seja de outra
denominação ou não candidato ao ministério, deverá
s e r e n v i a d o p e l o C o n s e l h o d a I g re j a ( N o
encaminhamento do aluno, deverá ser informado o
pastor responsável pela tutoria durante o período do
aluno estar no seminário).
3. Ser membro de uma Igreja Evangélica há, pelo
menos, 03 (três) anos; e
4. Ter concluído ensino médio ou equivalente, em caso
de estudo no exterior.
Obs: Se o candidato não conter qualquer um destes
requisitos, não poderá cursar o seminário.

Aulas somente presenciais de 2ª a 6ª feira,
nos horários:
Matutino: das 07h15 a 12h00 (Duração do curso: 4 anos).
O curso de teologia oferecido por esse seminário se
trata de curso livre, sem o reconhecimento do MEC,
não podendo ser aproveitado para fins de graduação
em instituições reconhecidas pelo MEC, ofertado
exclusivamente para formação de pastores da IPB e de
outras igrejas.

