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Edital nº 01 de 2016 
Processo seletivo para o curso de Pós-Graduação Lato Sensu  

Especialização em Gestão Religiosa e Paroquial 

 
 

 O Diretor Geral da Faculdade Dehoniana, conforme a legislação vigente e o Artigo 29 

do Regimento da instituição, faz saber aos interessados que estão abertas, de 18 de ABRIL a 

01 de JULHO de 2016, as inscrições para o curso de pós-graduação Lato Sensu – 

Especialização em Gestão Religiosa e Paroquial, conforme Projeto Pedagógico do Curso 

aprovado pelo CONSUP no dia 20/08/2013. 

O curso de Pós-Graduação Lato Sensu – Especialização em Gestão Religiosa e 

Paroquial será ofertado em duas modalidades: Intensivo (por módulos), com início previsto 

para 20/07/2016, e Extensivo (aulas ministradas ao longo das semanas durante os semestres – 

segundas e quartas-feiras), com início previsto para 01/08/2016, local: Instituto Meninos de São 

Judas Tadeu - Av. Itacira, 2801 - Planalto Paulista, São Paulo - SP, 04061-003. 

Para a inscrição os candidatos deverão preencher ficha de inscrição disponibilizada no 

site da Instituição, apresentar cópias autenticadas do diploma e histórico escolar de graduação 

em nível superior, cópia dos documentos pessoais (RG, CPF, título de eleitor, certidão de 

nascimento, certificado de reservista), uma fotografia 3x4, comprovante de endereço e de 

votação na última eleição e pagamento da 1ª mensalidade do curso correspondente à 

modalidade pretendida.  

A documentação exigida na inscrição, bem como o pagamento da 1ª mensalidade 

deverá ser protocolada na secretaria da Faculdade Dehoniana até o dia 06/07/2016, 

pessoalmente ou via correio (av. Francisco Barreto Leme, 550 – Taubaté/SP – CEP 12062-

000) no prazo determinado para inscrição deste edital. 

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

Gestão Religiosa e Paroquial é necessário trinta (30) alunos. Caso o número de inscritos seja 

superior às vagas do curso, a seleção será feita via análise de currículo em relação à área do 

curso oferecido pela instituição.  

A Faculdade Dehoniana reserva-se o direito de não iniciar turmas com menos de trinta 

(30) alunos matriculados. Caso o curso não atinja o número de inscritos, os candidatos serão 

ressarcidos dos valores pagos referentes à primeira mensalidade.  

 

     Taubaté, 18 de abril de 2016. 

 
MSc Everton dos Santos Carvalho 

Diretor Geral 


