STNB-ONLINE
MANUAL DO ESTUDANTE
Seja bem-vindo como estudante do Seminário Teológico Nazareno do Brasil (STNB) online!
Para nós é um imenso prazer e privilégio tê-lo conosco e esperamos que você possa crescer
nos seus conhecimentos bíblicos, teológicos, mas sobretudo espiritual. Esperamos que esses
momentos que iremos compartilhar juntos sejam experiências enriquecedoras para você e
para nós, onde cresceremos juntos na graça do Senhor Jesus.
A nossa missão como denominação é fazer discípulos semelhantes a Cristo nas nações e para
isso precisamos capacitar o corpo do Senhor com a sã doutrina. Compreendemos que temos o
papel de servir a todas as pessoas que são guiadas pelo Espírito para seguirem a jornada
ministerial, seja como diácono, evangelista, pastor, missionário ou outra função dentro da
multiforme sabedoria de Deus.
Por isso, queremos encorajá-lo a perseverar no seu próximo passo junto ao STNB dentro da
jornada vocacional que Deus está sonhando para você e convidá-lo a usar seus dons e talentos
para honrar e glorificar ao nosso Senhor assim como diz: “para que em tudo Deus seja
glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o domínio para todo o
sempre. Amém." (1 Pedro 4:11).
O STNB-online tem a satisfação de disponibilizar para você o MANUAL DO ESTUDANTE que
servirá de fonte de informações sobre a estrutura, normas e procedimentos acadêmicos do
nosso seminário online.

Prof. Rev. Felipe Fulanetto
Coordenador do STNB-online
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1. APRESENTAÇÃO DO STNB
O Seminário Teológico Nazareno do Brasil é umas das 54 instituições credenciadas pela igreja
do Nazareno Internacional em 35 países conectando educação com missão.
O STNB ministra cursos presenciais em todos os distritos do Brasil bem como na modalidade
virtual com o propósito de facilitar o processo da formação ministerial da liderança de língua
portuguesa.
Contamos com um corpo docente preparado para ministrar cursos em todo país bem como
virtualmente. São professores Graduados, Bacharéis Mestres e Doutores na área de Humanas,
Teologia, Missão e Administração Pastoral.
Todas as nossas modalidades dão condição do aluno chegar a ter licenças locais, distritais e ser
Ministro Ordenado na Igreja do Nazareno. Nossos cursos tanto o presencial como o virtual são
denominados Cursos Livres.
O STNB é também uma instituição credenciada pela AETAL – Associação Evangélica de
Educação Teológica da América Latina (http://www.aetal.com).
Na América Latina fazemos parte de um grupo de várias instituições teológicas nazarenas.

2. COMO SE COMUNICAR COM O STNB
Há dois canais de comunicação oficial com o STNB, via telefone ou e-mail. Nós sempre
solicitamos que todos os atendimentos sejam oficializados via e-mail para que possamos ter
um histórico da conversa e que o seu pedido seja atendido com mais rapidez.
Sempre que enviar e-mail ao STNB, identifique-se no final da sua mensagem de um modo que
possamos lhe atender. Veja o exemplo abaixo:
NOME COMPLETO
ANO que estudou as disciplinas
Fones com DDD (xx) xxxx-xxxx, facilita o contato imediato se necessário

3. QUAIS SÃO OS CANAIS DE ATENDIMENTO?
3.1 Atendimento Geral
Apoia o aluno em informações acadêmicas mais gerais
Hélder Araújo: (19) 3287-5168 (horário comercial)
Contato via e-mail: secretaria@stnb.com.br
Endereço:
Estrada da Rhodia, Km. 15 - Campinas - SP
Correspondências: Caixa Postal, 6680 - CEP 13084-970 - Campinas - SP
3.2 Suporte a Sistemas
Oferece suporte nas seguintes áreas: a) utilização do sistema Canvas (plataforma de ensino a
distância); b) outras questões relacionadas ao uso dos recursos de TI.
Modo preferido de contato: E-MAIL
George Santos: suporte@stnb.com.br
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3.3 Gestão Acadêmica
Administra e apoia o aluno nos assuntos relacionados à vida acadêmica: inscrição no curso,
atualização de dados no sistema acadêmico, histórico escolar, problemas em geral, formatura,
diploma, etc.
Modo preferido de contato: E-MAIL
Felipe Fulanetto: academico@stnb.com.br

3.4 Administrativo e Financeiro
Para resolver problemas de pagamentos, solicitar liberação de disciplina gravada etc.
Modo preferido de contato: E-MAIL
Roberto Jakob: administrativo@stnb.com.br

4. COMO EFETUAR INSCRIÇÃO NA DISCIPLINA?
a) Acesse o link http://stnb.com.br/curso/
b) Encontre a disciplina desejada e clique no botão COMPRAR
c) Você será direcionado para o sistema TÁVOLA. Faça o login e entre na página de compras
da disciplina.
d) Novamente selecione a disciplina que deseja na lista.
e) Escolha qual opção de pagamento. Temos boleto ou cartão de crédito e débito via Paypal.
O valor vigente para o ano de 2018 é de R$ 140,00 por disciplina.
Se houver algum problema, entre em contato através do e-mail secretaria@stnb.com.br e/ou
academico@stnb.com.br.

4.1 Observações importantes:
a) Para pagamentos de boleto pedimos 72h para confirmação. Para os pagamentos via
PayPal pedimos 24h para confirmação.
b) Após a confirmação do pagamento você receberá um e-mail com acesso a plataforma
CANVAS.
c) Caso você não tenha ainda criado sua conta no CANVAS, através desse e-mail você poderá
atribuir uma senha.
d) Caso não receba o e-mail citado, confira na lixeira e Spam e, confirmado o não
recebimento, envie e-mail para: academico@stnb.com.br e suporte@stnb.com.br
informando: nome completo, comprovante de pagamento, disciplina desejada.

5. O QUE É O TÁVOLA E COMO ACESSÁ-LO?
É o ambiente na internet em que o aluno, com seu e-mail e senha, acessa suas informações
acadêmicas, tais como: a) notas; b) pagamento de disciplinas; c) carteira de estudante; d)
Mensagens e Avisos.
Importante: O acesso ao TÁVOLA é liberado apenas se você fizer a inscrição através do link:
www.stnb.com.br/inscricoes
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Para acessar à sua conta do TÁVOLA, siga os passos abaixo:
1. Abra o link: https://e-stnb.tavo.la/login/
2. Selecione a opção “Aluno”
3. Digite seu e-mail e sua senha

Caso você tenha dificuldade de acesso ou mostre a mensagem de aluno inexistente, entre em
contato pelo telefone (19) 3287-5168 ou e-mail: academico@stnb.com.br e/ou
secretaria@stnb.com.br.
6. 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 após a confirmação do pagamento e/ou quando iniciar a
disciplina desejada.
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 STNB (http://stnb.com.br/modalidades/).
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@stnb.com.br e
academico@stnb.com.br informando: a) não ter recebido o acesso a plataforma CANVAS, b)
nome completo, c) e-mail, d) nome da disciplina, e) comprovante de pagamento.
Para acessar o CANVAS siga os passos abaixo:
1. Abra o link: http://nazarenovirtual.instructure.com
2. Digite seu e-mail e senha
3. Clique em “inciar sesión”

6.1 Observações importantes:
a) Você poderá alterar o idioma do sistema dentro do CANVAS, basta seguir a seguinte
ordem:
1 Clique em CUENTA no canto superior esquerdo.
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2
3
4
5

Selecione a opção CONFIGURACIONES
Clique em EDITAR LAS CONFIGURACIONES no canto direito da sua tela
Selecione PORTUGUÊS DO BRASIL na opção IDIOMA
Clique ACTUALIZAR CONFIGURACIONES

7. METODOLOGIA DE ENSINO
A duração de cada disciplina é de 4 semanas, sendo aulas ao vivo nas segundas-feiras das
19h30 às 21h45 onde o aluno poderá interagir com o professor e os demais colegas de sala
instantemente. Caso você não consiga participar ao vivo, não terá nenhum problema, pois as
aulas ficarão gravadas através da plataforma de ensino CANVAS.
Para assistir as aulas você precisará instalar o Adobe Connet no seu computador, clique no link
para fazer download:
https://nazarenoeducacional.adobeconnect.com/pjup25yjpr0d/?proto=true
Você deverá participar de fóruns, debates, leituras de textos complementares e assistir vídeos
complementares. Também em alguns casos deverá ler um livro texto e fazer um resumo.
7.1 Observações importantes:
Para que você possa ter o melhor rendimento dos seus estudos é preciso que você tenha
acesso a plataforma de estudo através de um computador ligado a uma internet de qualidade.
Celulares, tablets e dispositivos eletrônicos portáteis não terão a mesma capacidade técnica.
8. COMO CONSULTAR NOTAS?
Faça login dentro do TÁVOLA, https://e-stnb.tavo.la/login/, e clique no menu esquerdo
“Boletim”.
O lançamento de notas é feito de modo definitivo no histórico do aluno. Após o término das
disciplinas o professor enviará as notas finais para a coordenadoria acadêmica que fará o
lançamento para que o aluno tenha acesso a elas no TÁVOLA.
O professor pode, a seu critério, oferecer feedback das atividades e apresentar notas parciais
através do CANVAS. Mas a nota definitiva é somente através do TÁVOLA.

8.1 Observações importantes:
O professor tem o prazo de até 30 dias após o término da disciplina para lançar as notas dos
alunos. Caso isso não ocorra, por favor, envie um e-mail para academico@stnb.com.br
informando: a) nome completo, b) nome da disciplina.
9. SISTEMA DE AVALIAÇÃO E APROVAÇÃO
O rendimento escolar é feito por disciplina, conforme as atividades curriculares, abrangendo a
interação nos fóruns e entrega das atividades. O aluno somente poderá ser aprovado em cada
disciplina com o mínimo alcançado da média mínima de 7,0 (sete).
Em caso de média inferior a 7,0 (sete), mas superior a 6,0 (seis), o aluno poderá requerer uma
atividade extra via e-mail para academico@stnb.com.br o qual será aplicado pelo professor da
disciplina. Se a após a atividade extra a nota final for igual ou maior que 7,0 (sete), o aluno está
aprovado. Se a Nota Final for menor que 7,0 (sete), o aluno estará reprovado. Neste caso o
aluno poderá solicitar cursar essa disciplina novamente e pagando pela a mesma.
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10. PLÁGIO E/OU CÓPIA
Com advento da internet tem sido muito comum os alunos copiarem e se basearam seus
trabalhos em textos encontrado em blogs e sites, mas nós, como uma instituição acadêmica e
cristã, entendemos que o plágio é deslealdade intelectual, falsidade acadêmica e sobretudo
pecado. Ainda que que muitos alunos não fazem por maldade, achando que estão fazendo
apenas uma consulta e se inspirando em textos alheios, mas cometem plágio ao não referir
devidamente a fonte de onde estudaram, desta forma copiando integralmente ou
parcialmente o texto de outrem.
Queremos pontuar que se um aluno for pego em plágio poderá ser reprovado na disciplina
sem direito a réplica. Por isso recomendamos o estudo mais detalhado do que é plágio.

11. CONCLUSÃO DO CURSO, CERTIFICADO E HISTÓRICO
Após a conclusão de cada disciplina do curso, o aluno deve acompanhar por meio do TÁVOLA
(https://e-stnb.tavo.la/) a publicação das notas que estudou. Salientamos que há o período
regulamentar de 30 dias para o professor concluir as avaliações e enviar a Gestão Acadêmica
para lançamento.
Quando o aluno concluir todas as disciplinas desejadas poderá solicitar um histórico escolar
oficial assinado pelo coordenador e/ou reitor vigente do STNB. E quando o aluno concluir
todas as disciplinas do currículo acadêmico poderá solicitar um diploma de conclusão de curso
para o STNB, para isso haverá um valor e um prazo estipulado em cada caso. Por favor, enviar
um e-mail para academico@stnb.com.br informando: a) nome completo.
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CALENDÁRIO DO STNB ONLINE 2018

DATA

DISCIPLINA

29/01 a 26/02

Novo Testamento I

05/03 a 26/03

História Eclesiástica II

02/04 a 23/04

Psicologia do Desenvolvimento Humano

30/04 a 21/05

Seitas e Novos Movimentos Religiosos

28/05 a 18/06

Educação Cristã II

25/06 a 16/07

Desenvolvimento Integral da Igreja

23/07 a 13/08

Pastoral no Mundo Contemporâneo

20/08 a 10/09

Cuidado e Assessoramento Pastoral

17/09 a 08/10

Novo Testamento II

15/10 a 05/11

Introdução à Missiologia

12/11 a 03/12

Introdução à Comunicação Cristã
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DISCIPLINAS OFERECIDAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Administração e Liderança Cristã
Antigo Testamento I
Antigo Testamento II
Bases Bíblicas e Teológicas da Família
Bases Bíblicas e Teológicas do Ministério
Bases Bíblicas e Wesleyanas da Adoração
Comunicação Escrita
Cuidado e Aconselhamento Pastoral
Desenvolvimento Integral da Igreja
Doutrina de Santidade I
Doutrina de Santidade II
Educação Cristã I
Educação Cristã II
Epístolas Pastorais
Ética Ministerial
Evangelismo Integral
Formação Espiritual
Hermenêutica Bíblica
História da Igreja do Nazareno
História da Igreja no Brasil
História do Movimento Wesleyano
História Eclesiástica I
História Eclesiástica II
Homilética - Pregação Expositiva
Homilética I
Identidade Nazarena
Introdução à Comunicação Cristã
Introdução à Missão Urbana
Introdução à Missiologia
Introdução à Sociologia
Liturgia
Metodologia da Investigação Teológica
Métodos Exegéticos
Novo Testamento I
Novo Testamento II
Organização e Política da Igreja do Nazareno
Pastoral no Mundo Contemporâneo
Pentateuco
Psicologia do Desenvolvimento Humano
Romanos
Seitas e Novos Movimentos Religiosos
Seminário em Administração Igreja do Nazareno
Teologia Sistemática I
Teologia Sistemática II
Teologia Sistemática III
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LISTA DAS DISCIPLINAS GRAVADAS DO STNB ONLINE
Nós temos hoje ao todo 37 disciplinas gravadas na nossa plataforma de estudo CANVAS.
Caso você queira fazer uma ou mais dessas disciplinas, basta entrar no nosso site e
adquirir uma dessas disciplinas.
DISCIPLINA
Antigo Testamento I
Antigo Testamento II
Bases Bíblicas e Teológicas da Família
Bases Bíblicas e Teológicas do Ministério
Bases Bíblicas e Wesleyanas da Adoração
Comunicação Escrita
Desenvolvimento Integral da Igreja
Doutrina de Santidade I
Doutrina de Santidade II
Educação Cristã I
Educação Cristã II
Epístolas Pastorais
Ética Ministerial
Evangelismo Integral
Formação Espiritual
Hermeneutica Bíblica
História da Igreja do Nazareno
História da Igreja no Brasil
História do Movimento Wesleyano
História Eclesiástica I
História Eclesiástica II
Homilética I
Identidade Nazarena
Introdução à Missão Urbana
Introdução à Sociologia
Liturgia
Métodos Exegéticos
Novo Testamento I
Organização e Política da Igreja do Nazareno
Pastoral e o Mundo Contemporâneo
Psicologia do Desenvolvimento Humano
Romanos
Seitas e Novos Movimentos Religiosos
Semin. em Administração Igreja do Nazareno
Teologia Sistemática I
Teologia Sistemática II
Teologia Sistemática III

PROFESSOR
Gustavo Milesi
Ezequias Pereira Silva
Clésio Penna
Rogério Azevedo
Nathalie Amaral
Cintia Tavares
Felipe Fulanetto
Sila Rabelo
Sila Rabelo
Marcio S. Lima
Marcio S. Lima
Marcio S. Lima
Marcio S. Lima
Marcio S. Amaral
Geter George Tonela
Gustavo Milesi
Vinicius Couto
Vinicius Couto
Paulo Bodini
Adalberto Alves Sales
Vinicius Couto
Fábio Camargo
Vinicius Couto
Marcio S. Lima
Cristina Rodrigues
Vinicius Couto
Denis Almeida
Leandro Alves
Paulo Bodini
Marco Antonio de Almeida
Luciana Pelinser
Vinicius Couto
Edmilson G. Oliveira
Daniel Muller
Vinicius Couto
Gustavo Milesi
Ezequias Pereira Silva

ESTRATÉGICA
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Matérias Estratégicas: são as disciplinas obrigatórias para ordenação e para quem fez
o seminário em outra instituição não nazarena
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