Edital nº 05/2020
O Diretor Geral da Faculdade Palotina de Santa Maria/RS torna público que estarão abertas, as
inscrições, matrículas e entrega de documentos para seleção do Curso Livre de Qualificação
Profissional para Diaconia para o primeiro semestre 2021.
INSCRIÇÕES
Período: de 16 de novembro de 2020 a 26 de fevereiro 2021
Valor de inscrição corresponde a primeira parcela de 20% do salário mínimo vigente e será
efetuado na Tesouraria da Faculdade Palotina no dia da Inscrição, entrega de documentos e
matrícula. Ao todo serão 33 parcelas de 20% do salário mínimo vigente.
ORIENTAÇÕES EM RELAÇÃO A INSCRIÇÃO, MATRÍCULA E RENOVAÇÃO DE
MATRICULA:
Na Inscrição o candidato já efetua o pagamento da primeira mensalidade e assim já está
matriculado no curso. Ao final de cada ano letivo o estudante precisará renovar sua matrícula
para o ano seguinte. Ao final do ano letivo a Faculdade lançará edital para Rematrícula no
curso.
ENTREGA DOS DOCUMENTOS E MATRÍCULA
Período: de 16 de novembro de 2020 a 26 de fevereiro de 2021.
Local: Setor de Registro e Controle Acadêmico
Horário: das 8h às 12h e das 14h às 17h
Documentos necessários:
a) Ficha de Inscrição devidamente preenchida; (As fichas de Inscrição serão enviadas as
Dioceses pelo coordenador do curso)
b) Cópia autenticada do Certificado de Conclusão do Ensino Médio e Histórico Escolar;
c) Cópia da carteira de identidade e do CPF;
d) Carta de Indicação assinada pelo Pároco onde o candidato atua/participa.
d) A documentação solicitada não será revisada no ato de recebimento e deverá ser
acondicionada em pasta ou envelope. A responsabilidade pela exatidão dos dados será
exclusivamente da Diocese que inscrever o candidato.
Retirada dos documentos
Após a seleção, os candidatos não selecionados terão um prazo de 30 (trinta) dias, a contar da
divulgação do resultado, para retirada da documentação junto ao Setor de Registro e Controle
Acadêmico.

PROCESSO DE SELEÇÃO
Caso o número de inscritos exceda o número de vagas, será utilizado o critério de entrevista.
INÍCIO DAS AULAS
A Faculdade somente iniciará o curso se tiver no mínimo 30 Inscritos/matriculados até o último
dia destinado a Inscrição/Matrícula. Tendo o número mínimo exigido as aulas iniciarão no dia
05 de março de 2021.
CERTIFICADOS
O Certificado do Curso de Qualificação Profissional para Diaconia proposto será
conferido aos alunos que:
a) tiverem um mínimo de 75% de participação em cada disciplina;
b) submeterem-se às avaliações e forem aprovados com nota mínima 7,00 (sete);
c) cursarem todas as disciplinas do Curso e forem aprovados.
Obs: Um ou dois finais de semana mensais, mais duas etapas concentradas nos meses
tradicionais de férias. Etapas concentradas, distribuídas durante o ano. Nos finais de semana
seguirão os seguintes horários: às sextas-feiras, das 18h45min às 22h45min, aos sábados das 8h
às 12h e das 13h30min às 17h30min e aos Domingos das 8h às 12h e das 13h30min às
17h30min. Desta forma o aluno terá 20h presenciais. Utilização de uma parcela da carga
horária com aulas a distância. Os detalhes serão definidos com mais precisão com as Dioceses
promotoras.
*A periodicidade dos cursos poderá sofrer ajuste devido à feriados ou imprevistos, que serão imediatamente
comunicados aos alunos pelos Coordenadores.

Jadir Zaro,
Diretor Geral

