APRESENTAÇÃO
Mais um ano acadêmico, mais um passo de uma
história que teve início há mais de três décadas. Você, caro(a)
candidato(a), prestes a fazer parte do Instituto Santo Tomás de
Aquino, instituição que atua na formação acadêmica, com
ênfase no desenvolvimento da pessoa humana, saiba que,
como Faculdade dos Religiosos de Filosofia e Teologia, o
ISTA, desde seu nascimento, tem procurado cumprir a missão
de contribuir para a formação integral e permanente de
religiosos, religiosas, leigos e leigas, por meio de um processo
pedagógico criativo, atento e em sintonia com a realidade
eclesial, em diálogo com a pastoral e o mundo
contemporâneo, em vista de uma sociedade inclusiva e
sustentável, à luz da fé cristã.
O dia 19 de outubro de 1987 marcou a fundação do
ISTA, instituição que nasceu do desejo de 31 congregações,
representadas pelos seus provinciais em uma Assembleia de
Fundação, tendo como parceira da primeira hora a
Conferência dos Religiosos do Brasil – CRB-Leste II. Hoje,
além das congregações sociofundadoras, outras tantas
dezenas de congregações mantêm seus estudantes no ISTA,
além de dioceses e de leigos e leigas. Todos são oriundos de
várias partes do Brasil e do exterior.
Você, caro candidato, ao ingressar no ISTA, passa a
fazer parte dessa história de saberes, convivência e
comprometimento com a transformação social a partir de uma
fé libertadora, com ênfase no desenvolvimento da pessoa
humana.
Que o ano de 2018 seja um momento propício para
continuarmos possibilitando uma sólida formação filosófica e
teológica na formação integral do ser humano, na sua
capacitação científica e no serviço à Igreja e à sociedade.
Frei Jacir de Freitas Faria
Reitor
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NOSSA MISSÃO
Contribuir para a formação integral de religiosos(as) e
leigos(as), por meio de um processo pedagógico criativo e em
diálogo com a pastoral e o mundo contemporâneo, em vista
de uma sociedade inclusiva e sustentável à luz da fé cristã.

VALORES
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FILOSOFIA
(Curso reconhecido por Portaria do MEC nº 223, de 07/06/06)
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OBJETIVOS DO CURSO
1 - Desenvolver uma consciência crítica sobre conhecimento, razão
e realidade social, histórica e política;
2 - Desenvolver a capacidade de formular e propor soluções a
problemas, de um modo específico filosófico;
3 - Desenvolver a capacidade de análise, interpretação e comentário
de textos teóricos, dentro dos rigorosos procedimentos de técnica
hermenêutica;
4 - Favorecer a compreensão da importância das questões acerca do
sentido da significatividade da própria existência e das produções
culturais;
5 - Promover a integração necessária entre a filosofia e a produção
científica, artística, bem como o agir pessoal e político;
6 - Relacionar o exercício da crítica com a promoção integral da
cidadania e com o respeito à pessoa, dentro da tradição de defesa
dos direitos humanos.

PERFIL DO PROFISSIONAL A
SER FORMADO
O licenciado se orienta, sobretudo, para a docência de
Filosofia no Ensino Médio. O profissional receberá uma sólida
formação em História da Filosofia, que o capacite para a
compreensão e a transmissão dos principais temas, problemas,
sistemas filosóficos, análise e reflexão crítica da realidade social em
que se insere.
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O bacharelado, por sua vez, é caracterizado pela pesquisa
acadêmica, direcionada para os programas de pós-graduação e para
a docência no ensino superior. A duração do curso é de oito
semestres (quatro anos), sendo os dois últimos destinados às
disciplinas pedagógicas e à realização do estágio supervisionado.
O Curso espera do formando uma vocação pedagógica que
o habilite para enfrentar com sucesso os desafios e as dificuldades
inerentes à tarefa de despertar os jovens para a reflexão filosófica,
bem como transmitir aos alunos da Educação Básica o legado da
tradição e o gosto pelo pensamento inovador, crítico e
independente.
O Curso de Filosofia é ofertado anualmente em duas
modalidades de formação, Bacharelado e Licenciatura, mediante
processo seletivo, e se destina aos candidatos que concluíram o
curso de Ensino Médio.
O número de vagas oferecido é de 80 (oitenta) no turno
diurno, de acordo com a legislação do MEC, Portaria nº 2917, de 17
de outubro de 2002.
No ato da matrícula, o aluno oriundo do processo seletivo
faz sua inscrição, obrigatoriamente, em todas as disciplinas
oferecidas no primeiro período. A integralização do curso, no seu
currículo-padrão, pode ser feita, no mínimo, em 6 (seis) períodos,
para o bacharelado, e 8 (oito), para a licenciatura.

PROCESSO SELETIVO
O processo seletivo constará de uma redação de caráter
eliminatório e classificatório, com o objetivo de avaliar a
capacidade de escrever com clareza, adequação ortográfica e
correção gramatical.
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A redação se constitui na elaboração de um texto
dissertativo-argumentativo, a partir da proposta, a ser desenvolvida,
de um tema atual, social, político, religioso ou cultural. 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 valerá de 0 a 100 pontos e terá a duração mínima
de 1 hora e máxima de 3 horas.
A data de aplicação da prova de redação será dia 22 de
janeiro de 2018, das 08h às 11h.

INSCRIÇÕES
1- Pelo Site, www.ista.edu.br, ou pessoalmente na Secretaria do
ISTA, de 1º de novembro a 15 de dezembro de 2017, das 7h às
16h.
Taxa de inscrição: R$ 120,00 (cento e vinte reais).
2- Para a inscrição são necessários os seguintes documentos: ficha
de inscrição devidamente preenchida e comprovante de pagamento
da taxa de inscrição.
3- Pessoas com deficiência e/ou que necessitem de recursos
especiais deverão contatar antecipadamente o Instituto, pelo
telefone (31) 3419-2806, para que sejam disponibilizados os
recursos conforme suas necessidades.
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PROCESSO SELETIVO
AGENDADO
Os candidatos interessados em agendar a realização do
processo seletivo deverão informar no formulário de inscrição a data
escolhida, somente dia útil, no horário das 08h às 14h, tendo como
limite o dia 06 de fevereiro de 2018.
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.
A prova de redação será realizada nas dependências do
Instituto Santo Tomás de Aquino – ISTA.

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
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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 22 estará disponível no site: www.ista.edu.br e afixada na
Secretaria do ISTA, a partir das 9h do dia 24 de janeiro de 2018.
O resultado do processo seletivo agendado será divulgado
até 48 horas após a realização da prova.

MATRÍCULA DOS CANDIDATOS
CLASSIFICADOS
A matrícula dos classificados para o 1º semestre de 2018
ocorrerá junto à Secretaria do ISTA, nos dias 24, 25 e 26 de janeiro,
das 7h às 16h.
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);
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- 2 fotos 3x4 recentes;
- Comprovante de pagamento da primeira parcela da
semestralidade;
- Contrato de prestação de serviços educacionais, devidamente
assinado;
- Comprovante de residência.
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TEOLOGIA
(Curso reconhecido por Portaria do MEC nº 652, de 10/12/2013)
Curso afiliado à UNIVERSITÀ PONTIFICIA SALESIANA de Roma, desde 05/09/1995
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OBJETIVOS DO CURSO
1 - Oferecer uma visão global e sistemática da Tradição Cristã,
através do conhecimento das Sagradas Escrituras e da reflexão
teológica em seus vários aspectos;
2 - Dar condições de interpretar, compreender e atuar na complexa
realidade contemporânea, à luz dessa mesma Tradição Cristã;
3 - Favorecer a ampliação dos horizontes para o diálogo, com outras
ciências, e diferentes tradições religiosas;
4 - Contribuir na formação da Vida Religiosa e do Ministério
Ordenado.

PERFIL DO PROFISSIONAL A
SER FORMADO
O bacharel formado deverá ter conhecimento panorâmico
da Sagrada Escritura judaico-cristã, do Primeiro e Segundo
Testamentos, no que diz respeito às atuais pesquisas exegéticas;
conhecimento seguro e crítico das principais declarações
dogmáticas cristãs; capacidade de reflexão acerca dessas mesmas
declarações dogmáticas, com vistas a atualizá-las para o seu
contexto; condições de posicionamento ético em relação aos
problemas ditos de fronteira, sobretudo os que envolvem a vida
humana; abertura ao diálogo e uso efetivo de outras ciências,
particularmente as Humanas, na construção do saber teológico e
abertura ao diálogo com outras tradições religiosas, seja dentro, seja
fora do cristianismo, com vistas ao aperfeiçoamento e progresso de
uma sociedade mais justa e pacífica.
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O curso é oferecido anualmente na modalidade
bacharelado, mediante processo seletivo e se destina aos candidatos
que concluíram o curso de Ensino Médio. O número de vagas
oferecido é de 50 (cinquenta), no turno diurno, de acordo com a
legislação do MEC, Portaria nº 652, de 10 de dezembro de 2013.
No ato da matrícula, o aluno oriundo do processo seletivo
faz sua inscrição, obrigatoriamente, em todas as disciplinas
oferecidas no primeiro período. A integralização do curso, no seu
currículo-padrão, para o bacharelado, pode ser feita, no mínimo, em
6 (seis) períodos (três anos).
Os candidatos ao ministério presbiteral, por exigência
canônica, complementam o currículo com mais um ano de estudos
– 7º e 8º períodos. As disciplinas do 7º período conferem o
certificado de Pós-Graduação Lato Sensu em Ciências da Religião.
Ao concluir o 8º período, o candidato terá também o certificado de
Pós-Graduação Lato Sensu em Teologia.
Dessa forma, ao concluir o 4º ano, o estudante terá as
seguintes titulações:
 Bacharelado em Teologia reconhecido pelo MEC (três anos);
 Bacharelado em Teologia reconhecido pela Universidade
Pontifícia Salesiana – UPS de Roma (quatro anos – formação
presbiteral);
 Pós-Graduação Lato Sensu em Ciências da Religião
reconhecido pelo MEC;
 Pós-Graduação Lato Sensu em Teologia reconhecido pelo
MEC.
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PROCESSO SELETIVO
O processo seletivo constará de uma redação de caráter
eliminatório e classificatório, com o objetivo de avaliar a
capacidade de escrever com clareza, adequação ortográfica e
correção gramatical.
A redação se constitui na elaboração de um texto
dissertativo-argumentativo, a partir da proposta, a ser desenvolvida,
de um tema atual, social, político, religioso ou cultural. 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 valerá de 0 a 100 pontos e terá a duração mínima
de 1 hora e máxima de 3 horas.
A data de aplicação da prova de redação será dia 22 de
janeiro de 2018, das 08h às 11h.

INSCRIÇÕES
1- Pelo Site, www.ista.edu.br, ou pessoalmente na Secretaria do
ISTA, de 1º de novembro a 15 de dezembro de 2017, das 7h às
16h.
Taxa de inscrição: R$ 120,00 (cento e vinte reais).
2- Para a inscrição são necessários os seguintes documentos: ficha
de inscrição devidamente preenchida e comprovante de
pagamento da taxa de inscrição.
3- Pessoas com deficiência e/ou que necessitem de recursos
especiais deverão contatar antecipadamente o Instituto, pelo
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telefone (31) 3419-2806, para que sejam disponibilizados os
recursos conforme suas necessidades.

PROCESSO SELETIVO
AGENDADO
Os candidatos interessados em agendar a realização do
processo seletivo deverão informar, no formulário de inscrição, a
data escolhida, somente dia útil, no horário das 08h às 14h, tendo
como limite o dia 06 de fevereiro de 2018.
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.
A prova de redação será realizada nas dependências do
Instituto Santo Tomás de Aquino – ISTA.

PRÉ-REQUISITO
Para os candidatos ao Ministério Presbiteral, é exigido o
Curso de Filosofia.

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;
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- 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 22 estará disponível no site: www.ista.edu.br e afixada na
Secretaria do ISTA, a partir das 9h do dia 24 de janeiro de 2018.
O resultado do processo seletivo agendado será divulgado
até 48 horas após a realização da prova.

MATRÍCULA DOS CANDIDATOS
CLASSIFICADOS
A matrícula dos classificados para o 1º semestre de 2018
ocorrerá junto à Secretaria do ISTA, nos dias 24, 25 e 26 de janeiro,
das 7h às 16h.
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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 da
semestralidade;
- Contrato de prestação de serviços educacionais, devidamente
assinado;
- Comprovante de residência.
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