Pós-graduação Lato Sensu em
ORIENTAÇÃO E PRÁTICA DE DIREÇÃO ESPIRITUAL

APRESENTAÇÃO
A orientação e a prática de direção espiritual desafiam a Igreja, de modo específico,
quando se trata de acompanhar os candidatos ao ministério presbiteral e à vida
religiosa, e, de modo geral, mas não menos importante, no exercício pastoral e na
vida cotidiana.
A vida moderna exige decisões rápidas para múltiplas questões. A velocidade, a
fluidez e a virtualidade acabam por desnortear e desorientar muitas pessoas.
Aqueles/as que exercem o ministério da orientação e da direção espiritual são
constantemente interpelados/as por pessoas em situações de crises e de busca por
princípios que sedimentem a sua decisão de vida.
Procurando responder às importantes demandas do viver cristão contemporâneo,
o Instituto Santo Tomás de Aquino – ISTA, em parceria com a Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil – CNBB, oferece o curso de Pós-graduação Lato Sensu em
Orientação e Prática de Direção Espiritual.

OBJETIVOS
 Capacitar diretores/as espirituais para o exercício de seu ministério de
escuta e aconselhamento;
 Oferecer suporte teórico e prático na formação de novos/as diretores/as
espirituais, com laboratórios e oficinas de metodologias de orientação
espiritual, logoterapia, estudo de casos, metodologia da orientação e etc.;
 Refletir sobre a saúde mental, a afetividade e sexualidade na vida
presbiteral, as psicopatologias, a fenomenologia existencial e dependências
químicas;
 Propiciar um conhecimento e aprofundamento da espiritualidade e da
orientação espiritual;
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PÚBLICO-ALVO
Diretores/as espirituais e presbíteros diocesanos com atuação nos seminários;
formadores/as que atuam nas casas de formação; futuros/as orientadores/as
espirituais e profissionais da área da Psicologia ou outros profissionais liberais.

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.

Realização: ISTA | Apoio: CNBB
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