Estrutura do Curso - Horas aulas necessárias para o desempenho do estudo e das atividades; Comunicação on
line Tutoria/Professor/Aluno; Curso Off Line pelo aluno com a parceria da Tutoria e Professor. Avaliação: Envio ao
Professor com cópia ao RH que acompanhará por meio de planilha de recebimento. O professor envia notas ao RH
e Tutoria.
Estrutura para o funcionamento do curso - Física: RH com suas atribuições e Tutoria. Pedagógica:
Interatividade on-line nas comunicações e off-line no aprendizado e desenvolvimento; Conteúdo: Cada disciplina
apresentar o mínimo de conteúdo para tender a carga horária estabelecida, (Ementa; Texto (apostila);
Cronograma; Bibliografia; Atividades; Avaliações); Off-Line: Atividades e dinâmica propostas pela disciplina
atendendo a especificidade da mesma (Apresentação oral gravada; Pesquisa bibliográfica, Observação e registro
em campo por vídeos, relatórios; Reflexão e Dissertação; outros a critério do professor.
Investimento para o funcionamento do curso
Aluno – R$ 150,00/módulo
Custeio de R$ 100,00/aluno ao professor e R$ 50,00 a tutoria.

Recursos necessários ao aluno - Acesso a comunicação com a Tutoria e RH da APMT para solicitações,
demandas ocasionais e individuais; Pessoal -Computador, Skype, Internet, e comunicação devida a dinâmica com
a Tutoria e Professor; Material – Apostilas, Livros, Vídeos, Registro visual de aplicação no campo.
Coordenação: Profª Ms. Mis. Mônica Barros Barreto Guimarães de Mesquita;
Tutoria: Profª Ms Mis. Simone Alvarez;
Suporte na dinâmica do CFM RH da APMT:
..........................................................................................................................................................

Curso de Linguística, Antropologia e Educação em Contextos Interculturais –
Esse curso visa a, numa primeira instância, preparar futuros tradutores bíblicos para línguas minoritárias.
Contudo, atende alguns alunos que não serão tradutores, mas querem se inteirar do assunto, ou se dedicar à
consultoria linguística, antropológica ou educacional.
São oferecidas 4 disciplinas por ano e cada curso tem, em média, uma carga horária de 50 horas.
Como é em parceria com a Universidade Presbiteriana Mackenzie, o aluno recebe certificado desta.
O formato é de Curso de Extensão e as aulas são no Campus Itambé, na cidade de São Paulo.
Os professores, além de excelente certificação acadêmica, são especialistas em tradução da Bíblia, com
experiência de campo, ligados à ALEM (Associação Linguística Evangélica Missionária), à SIL (Sociedade
Internacional de Linguística) e à APMT.
Coordenação : Professora Ms. Mônica de B. B. G. de Mesquita
www.apmt.org.br - E-mail: monica@apmt.org.br
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