
Missão Urbana e Plantação de Igreja 

Pós-Graduação 

O curso de pós-graduação da UNIFIL em Missão Urbana e Plantação de Igreja 
tem como propósito oferecer recursos para potencializar seu ministério pastoral 
e missionário, dando condições e orientações para fortalecimento da Igreja no 
contexto urbano e capacitação no processo de plantio de igrejas como 
organismos vivos capazes de reproduzir modelos, alcançando vidas e 
abençoando a cidade em que se encontra. 

Objetivos 

Capacitar e orientar o aluno na plantação de igrejas bem como no 
desenvolvimento de ações ministeriais no contexto urbano, capazes de alcançar 
as pequenas e grandes cidades por meio de estratégias e projeto centrados em 
públicos específicos, transformando vidas e a sociedade como um todo, por meio 
de modelos reprodutivos de igrejas. 

Áreas de atuação 

O aluno estará apto para plantação de Igrejas; atuação junto a agências 
missionárias; desenvolvimento e fortalecimento de igrejas em contexto urbano; 
ministrações e orientações ministeriais a igrejas e pessoas desejosas quanto ao 
trabalho missionário e pastoral para a cidade; atuação estratégica na 
evangelização de grupos urbanos. 

Título conferido 

O curso confere o título de Especialista em Missão Urbana e Plantação de Igreja. 

Duração do Curso: 

8 a 12 meses 

Para a finalização do curso o aluno deve ser aprovado em todas as disciplinas e 
realizar trabalho de conclusão de curso 

Forma de Ingresso: 

Através da apresentação de documentos pessoais e Diploma de Graduação. 
Não há processo seletivo 



Investimento 

Promocional  
Valor da 1ª Parcela:   R$ 50,00 

 
Parcelas: 

12 x R$ 259,00  

16 x R$ 199,00 

20 x R$ 169,00 

24 x R$ 159,00 

Dinâmica das Aulas 

• As aulas são online, com acompanhamento de professores e tutores da área, 

altamente qualificados. 

• O material didático é elaborado pelo corpo docente da instituição e 

disponibilizado no AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem. 

• Todas as aulas são planejadas de acordo com calendário disponibilizado aos 

alunos no início de cada semestre e por disciplina. 

• Acontecem ao final de cada bimestre, para realização de avaliação presencial. 

O mesmo deverá ser agendado no Polo ao qual está vinculado. 

• As aulas serão liberadas no decorrer de um bimestre e, ao final, os alunos 

devem realizar uma avaliação presencial, a ser agendada no Polo ao qual está 

vinculado. 

 
Documentos 
 

• Certidão de Nascimento, ou Casamento ou Averbação; 

• Carteira de Identidade, ou Carteira Nacional de Habilitação, ou RNE e 

Passaporte, em se tratando de estrangeiro; 

• CPF; 

• Comprovante de Residência; 

• Diploma de Curso Superior (registrado); 

• Certificado ou Declaração de Conclusão de Curso de Graduação com 

reconhecimento do MEC (quando não estiver de posse do diploma). 
Informações adicionais 



• Os documentos solicitados devem estar legíveis. 

• Toda a documentação estará sujeita à análise e validação, podendo ser 

solicitado outros documentos que forem necessários. 

• Do candidato estrangeiro, bem como aquele que concluiu o Ensino Médio no 

exterior, exigir-se-á o documento de conclusão do curso devidamente validado 

pelas Instituições Credenciadas. 
 
Orientação para ingresso 
 

• Sua matrícula poderá ser feita pela Internet; 

• A garantia da matrícula está condicionada ao pagamento da primeira 

mensalidade e a apresentação de todos os documentos solicitados. 
 

Disciplinas 

Dialogando com a Mente Pós-Moderna 

Espiritualidade Cristã 

Ética e Relações Interministeriais  

História da Pregação 30 Homilética: Arte e Estratégia 

Pregação, Edificação e Evangelismo 

Antropologia da Cidade: a missão focada em grupos urbanos 

História das Missões  

Urbanização e Estratégia Missionária 

Empreendedorismo e Plantação de Igrejas 

Planejamento Estratégico para Plantação de Igrejas 

Plantação de Igreja: plantando um organismo vivo 

 

 



 

 

 


