
Normas atualizadas e aprovadas no Conselho da Faculdade de Teologia em 05 de outubro de 2012 

NORMAS PARA EXAME DE UNIVERSA THEOLOGIA 

 

1. O Exame De Universa Theologia é requisito para a obtenção do grau de Bacharel 

em Teologia 

2. A inscrição para o Exame é feita antecipadamente, através de formulário próprio 

no site da Faculdade de Teologia www.pucsp.br/teologia ou pessoalmente, e 

entregue assinado no Expediente da Faculdade. Para os alunos do Campus Santana, 

o formulário de inscrição deverá ser entregue ao Coordenador do Curso. 

3. O Exame será realizado na data prevista no calendário anual da Faculdade de 

Teologia. A hora e local serão fixados pelo Expediente da Faculdade de Teologia 

no Mural do Campus Ipiranga e Campus Santana. 

4. A banca examinadora será composta por 3 (três) professores indicados pelos 

Coordenadores do Curso de Teologia. 

5. Um dos três professores será nomeado como Presidente da Banca, pela 

Coordenador do Curso. É ele quem coordenará os trabalhos, distribuindo o tempo 

entre as questões apresentadas pelos professores examinadores. 

6. Cada professor examinador interroga o candidato sobre os assuntos que estão 

definidos no temário. As questões apresentadas pelos professores devem se 

restringir aos temas constantes do Temário para o Exame De Universa Theologia. 

7. O aluno deve preparar um breve discurso sobre um tema à sua escolha dentre os 

constantes do temário do Exame De Universa Theologia ou apresentar o tema do 

seu TCC. Essa questão é introdutória, e com ela inicia-se o Exame. 

8. O exame é oral e terá a duração de 45 minutos, prazo no qual os três professores 

devem apresentar suas questões e ouvir as respostas do candidato. 

9. Após o exame, os professores reunidos atribuem ao candidato cada um uma nota. 

A média final será calculada pela média aritmética simples das notas, atribuídas 

pelos membros da Banca Examinadora. 

10. Será considerado aprovado, o candidato que obtiver média final igual ou superior a 

7,0 (sete). 

11. Se não obtiver a nota mínima para aprovação na primeira tentativa, o aluno pode 

candidatar-se mais uma única vez para realização do Exame De Universa. 

 

http://www.pucsp.br/teologia

