
FACULDADE BATISTA DO RIO DE JANEIRO 

Chamada para submissão de comunicações | II Conferência Teológica para Pastores e Líderes 

 

20 e 21 de março de 2019 

  

A Faculdade Batista do Rio de Janeiro convida docentes, discentes e pesquisadores a enviarem 

propostas de comunicação para a II Conferência Teológica para Pastores e Líderes, que 

acontecerá entre os dias 20 e 21 de março, em suas dependências. As seções de comunicações 

acontecerão nas manhãs destes dias, das 9:00 até 12:00 horas. 

 

As inscrições estão abertas até o dia 15 de março de 2019 e serão feitas exclusivamente por 

email. Os candidatos devem enviar resumo com até 6000 caracteres com espaço 1, em 

formato DOC, como anexo, para o endereço coordenacao@seminariodosul.com.br. Os 

candidato receberão, em resposta ao seu email, no dia 18, a confirmação e a ordem de 

apresentação.  

 

Serão aceitos para submissão resumos de pesquisas acadêmicas ou projetos de pesquisas em 

andamento, desenvolvidos por docentes, discentes e pesquisadores em geral, que abordem 

temáticas de qualquer área da Teologia ou das Ciências da Religião. 

 

Os projetos podem estar em desenvolvimento ou já finalizados, podem ser representados por 

um autor ou por coletivos, sendo apenas um dos membros responsável pelo projeto no ato da  

inscrição. No caso de múltiplos autores e em co autoria, ao menos um dos autores deve estar 

presente na data e horário definidos na programação para realizar a comunicação oral. 

 

Os resumos serão selecionados por comissão constituída para este fim, formada por docentes 

da Faculdade Batista do Rio de Janeiro. 

 

Os selecionados deverão apresentar seus trabalhos oralmente, em até 15 minutos, e poderão 

utilizar recursos de apresentação multimídia para suas apresentações. Haverá um computador 

conectado a um projetor disponível para este fim. As apresentações devem ser trazidas em 

pen drive. 

 



A lista dos selecionados será divulgada por e-mail e por meio das redes sociais da Faculdade 

Batista do Rio de Janeiro no dia 18 de março de 2019. 

 

Será emitido certificado de apresentação para os selecionados que comparecem, 

compartilhando suas experiências e pesquisas no dia e horário determinado pela comissão de 

seleção.  

 

As melhores comunicações, selecionadas pela comissão julgadora, serão publicados em 

Revista eletrônica da Instituição. 


