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TRABALHOS DA SEMANA TEOLÓGICA 2018
Seguem abaixo os principais aspectos para a realização dos trabalhos dos alunos para a
Semana Teológica 2018:
 TEMA CENTRAL: NÃO JOGUE A SUA VIDA FORA!
Com o objetivo de dirimir possíveis dúvidas sobre os trabalhos da ST2018, esclarecemos que:
1.

Esses trabalhos deverão ser entregues até o dia 10 de agosto na secretaria do STO, em uma
única via;

2.

As notas dos trabalhos valerão para todas as disciplinas do respectivo período, sendo
atribuídas para o período em curso no primeiro bimestre do segundo semestre de 2018, quando
da entrega e correção dos mesmos;

3.

Os trabalhos da ST2018 terão valor de até 5,0 pontos e os professores irão suprimir uma
avaliação das suas disciplinas, de forma que a nota final totalize no máximo 10 pontos no
referido bimestre;

4.

O trabalho deverá ser elaborado a partir do livro Não Jogue Sua Vida Fora, de John Piper, da
Editora Cultura Cristã. E abordar os seguintes aspectos:
 De que modo o livro impactou sua vida...NO STO, EM SUA CASA, NA IGREJA e NA
PREGAÇÃO DO EVANGELHO?
 Cada ponto acima poderá ser um capítulo do trabalho.
 Note que, será bem-vindo o uso de textos bíblicos e outros autores para enriquecer a
argumentação textual.

5.

O trabalho terá as seguintes etapas, com seus respectivos pontos:
 Leitura do livro até 15/06: 2,0 (entregar “Declaração de Leitura” na Secretaria)
 Elaboração do trabalho: 3,0

6.

A Comissão Avaliadora escolherá os melhores trabalhos para apresentação oral;

7.

Os alunos do 1º período, apesar de fazerem os trabalhos, não concorrerão à possibilidade de
apresentação oral.

8.

Os trabalhos devem ser feitos seguindo a formatação estabelecida pela ABNT.

Qualquer dúvida adicional pode ser esclarecida com os professores Ilton, Jonatas ou Rodrigo.
Bom trabalho!
Direção Pedagógica.
“Quanto a mim, estou pronto a anunciar o evangelho” Rm 1.15

