Pós-graduação Lato Sensu em
FORMADORES DE PRESBÍTEROS DIOCESANOS

APRESENTAÇÃO
O Instituto Santo Tomás de Aquino – ISTA, em parceria com a Organização dos
Seminários e Institutos do Brasil (OSIB) – e a Escola Nacional de Formadores, da
CNBB Nacional, oferece o curso de Pós-graduação Lato Sensu em Formadores
de Presbíteros Diocesanos.
Criada a partir da observação dos desafios que o mundo contemporâneo
representa para o processo de formação presbiteral, a especialização oferece, aos
que exercem ou exercerão a missão de formadores, instrumentos para o
acompanhamento cuidadoso do processo de discernimento dos candidatos ao
presbiterato e para o desenvolvimento de um itinerário formativo orgânico, capaz
de responder às diversas dimensões da formação presbiteral.

JUSTIFICATIVA
Os jovens vocacionados ao presbiterato estão inseridos numa sociedade
globalizada, plural e fragmentada, carente de uma compreensão profunda do ser
humano, do mundo e do transcendente. Nesse contexto, as instituições formativas
e seus formadores são desafiados cotidianamente a responder às demandas
contemporâneas das vocações presbiterais.
No intuito de oferecer subsídios para a leitura, o diagnóstico, o discernimento e o
enfrentamento dos desafios e interpelações do processo de formação dos futuros
padres e da relação entre formandos e formadores é que oferecemos a
Especialização em Formadores de Presbíteros Diocesanos.

OBJETIVOS
 Proporcionar aos formadores tempo e espaço de aperfeiçoamento e
especialização no campo da formação presbiteral da Igreja Católica
Apostólica Romana.
 Oferecer aos futuros formadores os elementos fundamentais do processo de
formação e do acompanhamento dos candidatos ao presbiterato.
 Promover a necessária atualização sobre o processo formativo através de
metodologias de revisão, troca de experiências, buscas de soluções para os
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problemas e a necessária adequação às condições atuais da Igreja e da
sociedade.

PÚBLICO-ALVO
O curso se destina, prioritariamente, a presbíteros que atuam como formadores e
que desejam sistematizar sua experiência, ainda que incipiente; a candidatos a
formadores que se preparam para assumir a formação; e a outras pessoas que
contribuam com o processo formativo.

PERÍODO DE REALIZAÇÃO
Módulo 1 –09 a 20 de julho de 2018
Módulo 2 –07 a 18 de janeiro de 2019
Módulo 3 –08 a 19 de julho de 2019

CARGA HORÁRIA
Total de 360 horas, mais leituras, trabalhos, seminários e realização do Trabalho
de Conclusão de Curso (TCC).

PRÉ-REQUISITO
Curso superior completo, preferencialmente na área de Ciências Humanas.

INSCRIÇÕES
De 05 de fevereiro a 01 de junho de 2018.
*O formulário de inscrição encontra-se disponível no Site do ISTA.
*A inscrição será confirmada mediante o pagamento de boleto bancário.
VAGAS: 40 vagas. A turma será iniciada com, no mínimo, 20 alunos/as matriculados/as.

MATRÍCULA
A matrícula será efetivada mediante o envio dos documentos obrigatórios* e o
preenchimento e a assinatura do requerimento de matrícula na Secretaria
Acadêmica.
*Os documentos poderão ser enviados pelo Site do ISTA ou por correios.
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INVESTIMENTO
Taxa de inscrição: R$ 120,00
Curso: 15 parcelas de R$ 490,00

*O aluno que se matricular em turma em andamento assinará termo de
compromisso e dependerá da abertura de uma nova turma do curso para concluir
sua pós-graduação.
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