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Quem Somos
A FATESI é a consolidação de um sonho do Profº. João
Vieira da Silva (Reitor da FATESI, Bacharel em Teologia,
Bacharel em Ciências da Religião, Pós Graduado em
Psicoteologia, Mestre em Teologia Pastoral, Mestre em
Capelânia, Doutor em Aconselhamento Pastoral, Doutor
Honoris Causa Multiplex em Divindade e Aconselhamento
Pastoral, Professor Universitário e Juiz de Paz, frente à
necessidade de uma "teologia prática" na capacitação de
líderes e ministros eclesiásticos do Brasil.

QUEM SOMOS
A cada ano, a FATESI forma centenas de
alunos das mais variadas denominações
evangélicas, buscando a capacitação e o
aperfeiçoamento do Corpo o Cristo (a Igreja).
Ao longo de 02 décadas a FATESI formou
mais de 16 mil alunos nos cursos regulares
de teologia, capelania, reciclagem de
capelania para líderes e simpósios diversos,
para a Glória de Deus.

Prêmio Nobre
em Teologia
A FATESI tem formando centenas de alunos e
líderes eclesiásticos de diversas denominações
a cada ano. O curso de teologia é reconhecido
por diversas faculdades maiores no Brasil e no
Exterior, conservando a ética que possui há
mais de 02 décadas com mais de 16 mil
formandos. A FATESI vem contribuindo na
fundamentação "teológica e psicoteológica'
através do ensino genuíno das Sagradas
Escrituras priorizando a capacitação e o
aperfeiçoamento de líderes. Tem recebido
diversos prêmios em reconhecimento de seu
empenho em contribuir com o seu "dom" na
Capacitação do Corpo de Cristo (a Igreja) na
Terra.

Câmara Municipal
de São Paulo
A homenagem foi entregue
pelo Vereador André Santos
representando as autoridades
e também todos os lideres
eclesiásticos presentes.

Africa Friends
Prêmio destinado a pessoas
que através de sua dedicação
e compromisso, destacaramse na luta pela Dignidade
Humana e pela Igualdade
Racial para uma sociedade
justa.

Excelência de
Qualidade Brasil
O prêmio é destinado a todas
as instituições e profissionais
que vem se destacando em
seu segmento nos últimos
anos para um Brasil melhor.

Nossos Cursos
A FATESI oferece cursos nas modalidades
presencial, semipresencial e à distância para todo
o território nacional. O curso Bacharel "presencial"
poderá ser reconhecido pelo MEC através das
faculdades maiores de acordo com as normas e
parcerias vigentes e quando o MEC divulgar
Portaria para as convalidações. Os cursos básico,
médio e médio avançado em teologia são cursos
de capacitações para o exercício ministerial.

A FATESI TEM COMO MANTENEDORA A ASSOCIAÇÃO CRISTÃ BENEFICENTE SILOÉ.

PRESENCIAIS

Bacharel em Psicoteologia

Médio Regular em Teologia

- Turma de Semana das 20h as 22h

- Turma de 4ª feira das 20h as 22h

- Matrícula a qualquer tempo

- Matrícula a qualquer tempo

- Curso com disciplinas rotativas

- Curso com disciplinas rotativas

- Material didático gratuito

Psicoteologia Para
Mulheres

Palestras e Cursos
Intensivos

- Turma de 6ª feira das 20h as 22h

- Capelania

- Matrícula a qualquer tempo

- Liderança
- Psicoteologia Para Mulheres
entre outros...

Ensino a Distância

EAD

Básico em Teologia
Médio Regular em Teologia
Médio Avançado em Teologia
Bacharel em Teologia com Ênfase em Psicoteologia
Bacharel em Teologia com Ênfase em Direito Eclesiástico
Pós Graduação em Psicoteologia e Teologia
Capelania Evangélica
Liderança Eclesiástica
Simpósios

Palestrantes

O Corpo Docente da FATESI compõe-se de professores com bacharelados em
Teologia, Ciências da Religião, Pedagogia, Psicologia, Psicanálise, História, História
da Igreja, Filosofia, Direito, Letras, Libras (Língua Brasileira de Sinais) e com
especializações e mestrados em diversas áreas do universo acadêmico. Com
didática prática ministerial, e de acordo com a proposta da coordenação
pedagógica e teológica da FATESI, o corpo docente busca a capacitação teológica,
psicoteológica e do direito eclesiástico sem rodeios e sem tendenciosidades
denominacionais, o que faz da FATESI uma instituição pioneira no oferecimento
das Sagradas Escrituras, de forma “Cristocêntrica”, aprovada por diversas
denominações de renomes.

Com uma pequena contribuição,
sua igreja terá toda a assessoria
para a implantação e supervisão
da FATESI, seja um ministério de
pequeno,
porte,

PARCEIROS

todos

oferecer
instituição
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ou
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cursos

séria,
de

grande
poderão
de

com

uma

capacitação

aperfeiçoamento teológico.
Não perca tempo!
Junte-se a nós!
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FATESI EM ISRAEL
A FATESI promove passeios
turísticos
pequenos

culturais
grupos

à

para
Terra

Santa onde você poderá visitar
os muitos dos principais sítios
arqueológicos

e

obter

um

certificado de especialização
em arqueologia.

Seja Um Mantenedor
Seja um mantenedor dos cursos teológicos gratuitos que
a FATESI oferece a cada ano com objetivo de capacitar e
aperfeiçoar líderes das mais variadas denominações com
visão de Reino para a causa de Cristo. A FATESI funciona
como um Ministério de Capacitação e Aperfeiçoamento
Teológico de líderes eclesiásticos e missionários para o pronto
atendimento do IDE com visão interdenominacional. O
mantenedor (pessoa física ou jurídica) poderá solicitar
boletos

junto

a

FATESI

secretaria@fatesi.com.br

para

continuarmos com este importante projeto que tem formado
milhares de alunos no Brasil e no Exterior.

A HISTÓRIA DA IGREJA CULMINA EM NÓS!

Formaturas & Eventos

Junte-se a Nós!

NOSSAS REDES SOCIAIS

Conecte-se

@faculdadefatesi

/FatesiFaculdade

FATESI

Endereço
Rua Paulino Vital de Morais, 707, Parque
Maria Helena, São Paulo/ SP - 05855-000

Fone
T. 11 97638-6192

E-mail
secretaria@fatesi.com.br
reitoria@fatesi.com.br
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