
 
 

 

 

Edital nº 01/2022 

O Vice-Diretor da Faculdade Palotina de Santa Maria/RS torna público que estarão abertas, as 

inscrições, matrículas e entrega de documentos para seleção do Curso de Formação para o 

Diaconato Permanente no primeiro semestre 2022. 

 

INSCRIÇÕES 

Período: de 27 de janeiro a 02 de março de 2022. 

Valor de inscrição: R$ 50,00  

Modalidade de pagamento: via PIX, chave: tesouraria@fapas.edu.br (Titular: Entidade Palotina 

de Educação e Cultura. Banco: Bradesco). Após o pagamento enviar o comprovante do PIX 

para o email: tesouraria@fapas.edu.br. 

 

ENTREGA DOS DOCUMENTOS E MATRÍCULA 

Período: de 27 de janeiro a 02 de março de 2022. 

Os documentos poderão ser digitalizados e enviados para o e-mail a seguir 

setoracademico@fapas.edu.br para o Setor de Registro e Controle Acadêmico (SERCA) ou 

entregar in loco ao SERCA nos seguintes dias e horários 27/01 a 11/02/2022 das 13h às 17h e, 

a partir do dia 14/02 a 02/03/2022 das 13h às 17h e das 18h às 20h. 

 

Documentos necessários: 

a) Ficha de Inscrição devidamente preenchida; (As fichas de Inscrição serão enviadas as 

Dioceses pela Instituição). 

b) Cópia autenticada do Certificado de Conclusão do Ensino Médio e Histórico Escolar; 

c) Cópia da carteira de identidade e do CPF; 

d) Comprovante de residência; 

e) A responsabilidade pela exatidão dos dados e dos documentos enviados será exclusivamente 

da Diocese que inscrever o candidato. 

 

PROCESSO DE SELEÇÃO 

A seleção é de responsabilidade das paróquias e dioceses. 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 15 Inscritos/matriculados até o último 

dia destinado a Inscrição/Matrícula. Tendo o número mínimo exigido as aulas iniciarão no dia 

05 de março de 2022. 
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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. 

 

 

MODALIDADE DE ENSINO - Presencial e a Distância (EAD) 

 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO – 1.100 horas  

 

DURAÇÃO DO CURSO 

22 Fins de Semana (2 anos) + aulas sincrônicas on-line e atividades de casa. 

 

NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS (ANO) – 40 vagas  

 

HORÁRIO DAS AULAS  

O curso será oferecido mensalmente, nos fins de semana com aulas aos sábados das 8h 

às 21h e domingos das 8h às 12h. Nos sábados terá missa com Laudes às 7h, vésperas às 18h e 

completas às 21h. Nos domingos terá missa com Laudes às 7h.  

Uma parcela da carga horária será oferecida na modalidade EAD.  

 

LOCAL/ENDEREÇO ONDE O CURSO SERÁ OFERECIDO  

INSTITUTO SÃO JOSÉ. Rua Aron Fischamann s/n. Parque Dom Antônio Reis. CEP: 

97.065-030. Santa Maria –RS. E-mail: alci.barretta@hotmail.com. Fone: (55)3211 21 25 e (55) 

997 07 41 22. 

 

*A periodicidade dos cursos poderá sofrer ajuste devido à feriados ou imprevistos, que serão imediatamente 

comunicados aos alunos pelos Coordenadores. 

 

                                                
                                                                                                  Juliano Dutra 

                                                                                     Vice-Diretor da Faculdade Palotina 
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