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Edital nº 13 de 2016 

Processo seletivo para o curso de Pós-Graduação Lato Sensu  
Especialização para Formadores de Seminários e Casas de Formação 

6ª edição 
 
 
 O Diretor Geral da Faculdade Dehoniana faz saber aos interessados que estão 

abertas, de 28 de setembro a 25 de novembro de 2016, as inscrições para o Processo Seletivo 

da 6ª edição do curso de pós-graduação Lato Sensu – Especialização para Formadores de 

Seminários e Casas de Formação – carga horária de 430h. 

A 6ª edição do curso de Especialização para Formadores de Seminários e Casas de 

Formação será ofertada em 4 módulos presenciais, conforme calendário específico. O início do 

primeiro módulo está previsto para 16/01/2017, local: Faculdade Dehoniana. 

O curso de Especialização para Formadores de Seminários e Casas de Formação é 

destinado a presbíteros envolvidos na formação para o presbiterado e/ou vida religiosa 

masculina, iniciantes ou experientes no trabalho com vocacionados. Outros candidatos não 

presbíteros dependem da aprovação da Coordenação para ingresso (diáconos, leigos 

envolvidos diretamente no processo formativo, etc).  

Para a inscrição no Processo Seletivo os candidatos deverão preencher ficha de 

inscrição disponibilizada no site da Instituição e enviar, até o dia 30/11/2016, via correio ou 

pessoalmente, os seguintes documentos: 

 Cópia autenticada do Diploma e Histórico Escolar de graduação em nível 

superior (Reconhecido pelo Ministério da Educação - MEC); 

 Cópia simples dos documentos pessoais (RG, CPF, Certidão de Nascimento; 

Certificado de Reservista, Título de Eleitor e comprovante de votação da última 

eleição (ano referência 2014) e comprovante de endereço); 

 Uma fotografia 3x4;  

 Pagamento da primeira mensalidade do curso, através de depósito bancário 

em favor de Associação Dehoniana Brasil Meridional (Mantenedora da 

Faculdade Dehoniana) – Banco Itaú – Agencia 7156 (Taubaté) – Conta 

Corrente 04670-3.    As mensalidades futuras deverão ser pagas via boleto 

bancário que enviaremos via correio. 

A relação dos alunos selecionados/aprovados no Processo Seletivo será publicada no 

site da Instituição dia 01/12/2016. Os alunos selecionados/aprovados terão suas matriculas 

automaticamente validadas.  



 

FACULDADE DEHONIANA 
Credenciada pela Portaria MEC 2.358/2001 e  

Recredenciada pela Portaria MEC 51/2013 

 

 

 

Av. Francisco Barreto Leme, 550 – Taubaté-SP – CEP 12062-000 – Caixa Postal 128 – CEP 12010-970 
Telefax: (12) 3625-8080 – site: www.dehoniana.edu.br – e.mail: dehoniana@uol.com.br 

  

Caso o número de inscritos no Processo Seletivo seja superior às vagas do curso, a 

seleção/aprovação dos candidatos será feita via análise da documentação acadêmica 

apresentada em relação à área de atuação e público alvo do curso. 

Para o funcionamento do curso de pós-graduação Lato Sensu – Especialização para 

Formadores em Seminários e Casa de Formação é necessário um número mínimo de trinta 

(30) alunos matriculados e um máximo de quarenta e cinco (45). Havendo ainda vagas 

remanescentes, a Faculdade Dehoniana poderá promover nos módulos seguintes do curso 

novo Processo Seletivo. 

 

 
 

Taubaté, 28 de setembro de 2016. 
 

 
 
 

MSc Everton dos Santos Carvalho 
Diretor Geral 


