Qual é o valor por disciplina na modalidade online?
O valor vigente para o ano de 2018 é de R$ 140,00 por disciplina

Há algum custo de matricula?
Não, a modalidade online não cobra nenhum valor de matrícula.

Onde eu poderia estudar presencialmente no STNB?
O STNB contém diversos polos espalhados no Brasil inteiro, veja a lista clicando
aqui.

Quanto tempo de duração cada disciplina?
Cada disciplina tem a duração de quatro semanas. Esteja atendo ao calendário do
nosso curso de Teologia online, veja aqui.

Eu posso estudar mais de uma disciplina ao mesmo tempo?
Sim, é possível você fazer simultaneamente mais de uma disciplina, porém saiba
que o prazo de entrega dos trabalhos a mesma. Para cada disciplina é necessário
6h de dedicação semanalmente.

É possível eu fazer apenas algumas disciplinas para eu concluir meu curso de teologia?
Sim, nós do STNB da modalidade online proporcionarmos várias disciplinas
gravadas e ao vivo. Para saber quais estão disponíveis entre em contato conosco
pelo e-mail contato@sntb.com.br

O STNB online é reconhecido pelo MEC?
Não, o nosso reconhecimento é intra-corpus para reconhecimento ministerial da
Igreja do Nazareno.

Eu fiz algumas disciplinas em outra instituição teológica, o STNB aceita o meu curso?
Sim, no entanto é necessário fazer uma convalidação. Para isso, precisamos que
nos envie o boletim oficial da instituição que estudou e o conteúdo programático
de cada disciplina estudada.

Qual é a plataforma do estudo online?

Nós utilizamos dois sistemas online para o aluno. O CANVAS como plataforma de
estudo e interação com o professor e alunos e o TÁVOLA para pagamentos e
inscrição do aluno.

Quais são os prazos para inscrição das disciplinas?
A inscrição para cada disciplina é de total responsabilidade do aluno, a partir do
calendário que você pode acessar clicando aqui. Para poder estudar é necessário
realizar o pagamento via sistema TÁVOLA antes do início da disciplina e o prazo se
enceram 3 dias após o início da ministração das aulas.

É possível parcelar as disciplinas?
Não, o sistema de pagamento é somente via boleto bancário através do sistema
TÁVOLA.

O que é TÁVOLA?
É o ambiente na internet em que o aluno, com seu e-mail e senha, acessa suas
informações acadêmicas, tais como: a) notas; b) Canvas; c) Pagamento da
disciplinas; d) boletim; e) mensagens e avisos.

O que é o CANVAS?
O CANVAS é uma plataforma de ensino a distância. É o ambiente onde serão
disponibilizadas as salas de aula virtuais. O acesso ao CANVAS é disponibilizado em
até 48h após o pagamento da disciplina.
A sala de aula virtual só fica visível para o aluno no dia programado para o início
das aulas, conforme as datas do calendário exibido no site do SNTB. Obs: quando o
aluno se inscreve após o início das aulas, o acesso acontecerá em até 24h. Caso
isto não ocorra envie de imediato e-mail para suporte@sntb.com.br, informando:
a) não ter recebido o acesso a plataforma CANVAS, b) nome completo, c) e-mail da
inscrição, d) nome da disciplina.

Conclusão do curso, certificado e histórico
Após a conclusão das disciplinas da modalidade online, o aluno deve acompanhar
por meio do TÁVOLA a publicação das notas. Salientamos que há um período
regulamentar para professor concluir as avaliações e enviar a Gestão Acadêmica
para lançamento. Quando isso ocorrer nossa controladoria entrará em contato.

