ESCOLA DIACONAL SANTO ESTEVÃO
Diocese de Cachoeiro de Itapemirim
PROCESSO SELETIVO 2017
CURSO DE BACHARELADO EM TEOLOGIA

A Escola Diaconal Santo Estevão em parceria com o Instituto Santo Tomás de
Aquino (ISTA) torna pública a abertura das inscrições para o processo seletivo
2017, destinado a selecionar candidatos para provimento de vagas no Curso
de Bacharelado em Teologia. O processo se destina também aos interessados
na integralização de créditos de curso livre de teologia (convalidação) para
obter o reconhecimento do MEC.

CURSO REGULAR
O Curso de Bacharelado em Teologia tem a duração de quatro anos e o
calendário de aulas está distribuído às sextas a noite e aos sábados pela
manhã e à tarde. Horário de aula: sexta-feira 19h às 22h, sábado de 8h às 17h.
Além das disciplinas presenciais o aluno matriculado deverá cursar 8 (oito)
disciplinas EaD no Ambiente Virtual – Moodle do Instituto Santo Tomás de
Aquino.
Serão ofertadas 50 (cinquenta) vagas mediante processo seletivo para os
candidatos que concluíram o curso de Ensino Médio. Ao concluir o 4º ano de
estudo, o estudante terá a titulação de Bacharelado em Teologia
reconhecido pelo MEC.

CONVALIDAÇÃO EM TEOLOGIA
No dia 19 de setembro, o MEC publicou a RESOLUÇÃO Nº 4 que revoga a
convalidação em Teologia (Parecer CNE/CES nº 63/2004). De acordo com
essa Resolução no seu artigo 15, não serão “mais permitidos o aproveitamento

de estudos e a convalidação de títulos de cursos livres de Teologia, após 1
(um) ano da publicação desta Resolução”.
Considerando o grande número de portadores de diploma de cursos livres de
Teologia, e obedecendo ao prazo estabelecido pela resolução, o Instituto Santo
Tomás de Aquino (ISTA) está oferecendo oportunidade para os portadores de
cerificado do Curso Livre de Teologia a obter diploma de Curso Superior.
Dessa forma, os candidatos à Convalidação deverão se inscrever para o
processo seletivo (vestibular) e comprovar a conclusão do “Curso Livre de
Teologia”, com carga horária mínima de 1.600 horas de estudos, acompanhado
do Histórico Escolar, o qual será submetido à análise para aproveitamento de
disciplinas. Depois de matriculado, o aluno irá cursar 8 (oito) disciplinas, em
ambiente EaD, distribuídas em dois semestres, além das Atividades
Complementares, do Estágio Supervisionado, do Trabalho de Conclusão de
Curso (TCC) e dos exames de proficiência, quando houver necessidade. As
provas das disciplinas e dos exames de proficiência caso necessário, serão
aplicadas na Escola Diaconal Santo Estevão.

PROCESSO SELETIVO
O processo seletivo constará de uma redação de caráter eliminatório e
classificatório sobre tema da atualidade, com o objetivo de avaliar a capacidade
de escrever com clareza, adequação ortográfica e correção gramatical. Além
disso, é necessário que o candidato leve em consideração, na construção do
seu texto, a argumentação e o posicionamento a respeito do tema.
A redação se constitui na elaboração de um texto dissertativo-argumentativo a
partir de uma proposta a ser desenvolvida sobre um tema atual, social, político,
religioso ou cultural.
A redação valerá de 0 a 100 pontos e terá a duração máxima de 3 horas e
mínima de 1 hora.
A data de aplicação da prova de redação será dia 15 de janeiro de 2017, das
08:00 às 11:00.

Para a realização da prova de redação, o candidato deve se apresentar munido
de comprovante de inscrição, carteira de identidade ou documento oficial com
foto e caneta esferográfica azul ou preta.

INSCRIÇÕES
As

inscrições

poderão

ser

realizadas

pelo

site

www.escoladiaconalsantoestevao.com.br ou na secretaria da Escola Diaconal
Santo Estevão, de 10 de novembro a 20 de dezembro de 2016.
Pessoas com deficiência e/ou que necessitem de recursos especiais deverão
contatar antecipadamente a Escola Diaconal pelos Telefones 28 3517-6365 ou
28 99926-3858, para que sejam disponibilizados os recursos conforme suas
necessidades.
Não será cobrada taxa de inscrição.

PROCESSO SELETIVO AGENDADO
Os candidatos interessados em agendar a realização do processo seletivo
deverão informar no formulário de inscrição e fazer o agendamento pelos
Telefones 28 3517-6365 ou 28 99926-3858.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Os critérios de avaliação da prova de Redação (Produção de Texto) se
baseiam em:
- Compreensão geral da proposta de produção de texto;
- Seleção e tratamento adequado dos argumentos;
- Coesão e coerência textuais;
- Uso do padrão culto da língua, conforme o sistema oficial vigente (nova
ortografia).

Atribuição dos pontos: a prova será avaliada em 100 pontos. O candidato
deverá obter o mínimo de 50 pontos.
A classificação para preenchimento das vagas no curso será feita pela ordem
vertical decrescente sobre o total dos pontos obtidos pelos candidatos até
preencher o número de vagas estipuladas.

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
A lista com a relação dos candidatos classificados na prova do dia 15 de
janeiro estará disponível no site: www.escoladiaconasantoestevao.com.br a
partir das 9h do dia 27 de janeiro de 2017.
O resultado do processo seletivo agendado será divulgado até 72 horas após a
realização da prova.

MATRÍCULA DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS
A matrícula dos classificados ocorrerá junto à Secretaria da Escola Diaconal
Santo Estevão nos dias 27, 30 e 31 de janeiro, das 14h às 19h.
Documentos exigidos para a matrícula:
- Histórico Escolar ou Certificado de Conclusão do Ensino Médio (fotocópia
autenticada);
- Certidão de Nascimento ou Casamento (fotocópia);
- Carteira de Identidade (fotocópia);
- CPF (fotocópia);
- Título de Eleitor (fotocópia);
- Comprovante de Quitação Eleitoral (fotocópia);
- Certificado de Reservista (fotocópia);
- Prova de quitação com serviço militar para os candidatos do sexo masculino
(fotocópia);
- 2 fotos 3x4 recentes;
- Comprovante de pagamento da primeira parcela do curso;

- Contrato de prestação de serviços educacionais, devidamente assinado;
- Comprovante de residência.

INÍCIO DAS AULAS
O início das aulas está previsto para o dia 10 de fevereiro de 2017.

Conheça o Instituto Santo Tomás de Aquino (ISTA), acesse o site:
ista.edu.br

