
 

 
PORTARIA Prac Nº 017/2014 

 

Dispõe sobre a destinação de 

vagas remanescentes e os 

procedimentos a serem aplicados 

no 1º período letivo de 2015, 

para o processo seletivo, 

inclusive, mediante avaliação de 

conhecimentos específicos para 

admissão ao curso de Teologia – 

Bacharelado. 

 

A Pró-reitora Acadêmica da Universidade Católica de 

Pernambuco, no uso de suas atribuições, 

 

RESOLVE 

dispor, como dispõe, sobre o número de vagas e os 

procedimentos para o processo seletivo, inclusive, 

mediante avaliação de conhecimentos específicos para 

admissão ao curso de Teologia – Bacharelado, no 1º 

período letivo de 2015, observada a Portaria nº 066/2011 

– REITORIA, desta Universidade. 
 

 

1  DA INSCRIÇÃO 
 

 A inscrição deverá ser efetivada no CAMPUS desta Universidade, 

por si ou por outrem, devidamente autorizado.  
 

 1.1  PRAZO, LOCAL E HORÁRIO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS  
 

        PRAZO: 20/NOV a 05/DEZ de 2014 

  LOCAL: Setor de Admissão, térreo, bloco R, de 2ª a 6ª feira 

  HORÁRIO: 9h às 11h - 13h 15 às 16h - 18h 15 às 20h 
 

 

2  DO PROCESSO SELETIVO 
  

2.1 DATA, LOCAL E HORÁRIO PARA A REDAÇÃO/ENTREVISTA  AVALIATIVA 

COM BANCA EXAMINADORA 
 

DATA:  12/DEZEMBRO/2014 

LOCAL: Coordenação do curso de Teologia, 1º andar, bloco B 

 HORÁRIOS: REDAÇÃO: 9h 

             ENTREVISTA AVALIATIVA/BANCA EXAMINADORA: das 11h às  

             14h. 
 

3  DO  VALOR  E  PAGAMENTO  DA  TAXA ADMINISTRATIVA 
 

Durante o processo de inscrição, mediante entrega da documentação 

exigida, será emitido o respectivo boleto no valor de R$ 116,00 

(cento e dezesseis reais), o qual deverá ser quitado no Posto de 

Serviço ITAU – Universidade Católica de Pernambuco. 
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4  DAS VAGAS 
 

Serão oferecidas 20 vagas - TARDE 
 

 

5  DA DOCUMENTAÇÃO: DOCUMENTOS ACADÊMICOS E PESSOAIS 
 

 

5.1 DOCUMENTOS ACADÊMICOS (cópias devidamente autenticadas pelo 

estabelecimento de origem ou Cartório de notas) 
 

 

5.1.1 Certificado de conclusão do Ensino Médio ou 

equivalente, acompanhado do histórico escolar; 

5.1.2 histórico escolar do curso livre de Teologia, contendo 

as  disciplinas  por período/ano em que foram cursadas 

com as respectivas cargas horárias; 

5.1.3 certificado  de  conclusão de Curso Livre de Teologia, 

com  duração  mínima de  1.600  horas (um  mil  e 

seiscentas); 

5.1.4 programação acadêmica das disciplinas cursadas. 
 

 

Se expedidos os documentos de que trata o item “5.1” retro, 

por Instituição Estrangeira, comprovar o reconhecimento pelo 

Consulado Brasileiro e a tradução por tradutor juramentado no 

Brasil. 
 

5.2  DOCUMENTOS  PESSOAIS  (cópia  autenticada  pelo  próprio   
 candidato, confirmando a veracidade dos respectivos dados) 
 

 

5.2.1  certidão de nascimento/casamento;  
5.2.2  carteira de identidade; 
5.2.3  CPF próprio;  
5.2.4  quitação com o Serviço Militar;  

5.2.5  título de eleitor e comprovante do último exercício    

       Eleitoral (2 (dois) turnos);  

5.2.6  fotografia 3x4 (recente). 
 

 

OBS.: ANALISADA A DOCUMENTAÇÃO, AS SOLICITAÇÕES APTAS AO PROCESSO SELETIVO 

SERÃO ENCAMINHADAS À COORDENAÇÃO DO CURSO DE TEOLOGIA (item 2). 
 

 

6  DAS NORMAS E CRITÉRIOS PARA ADMISSÃO  
   

6.1  A admissão, mediante avaliação de aproveitamento de estudos 

específicos, realizados em curso livre de Teologia, deverá 

ser viabilizada, inclusive, através de aprovação de redação 

sobre tema teológico e entrevista avaliativa com Banca 

Examinadora, composta por três professores nomeados pela 

Coordenação do curso, bem como, de forma complementar, pelo 

exame da documentação exigida para comprovação dos temas já 

estudados, além dos demais documentos exigidos para 

matrícula, observando-se, ainda, o seguinte: 
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6.1.1 a redação sobre o tema teológico e a entrevista 

avaliativa com Banca Examinadora considerarão a 

solidez da formação teológica nas áreas da teologia 

(História da Igreja, Bíblia, Sistemática e Teologia 

Prática), devendo a soma das notas atribuídas (média 

aritmética) ser igual ou superior a 7,0 (sete); 
 

6.1.2 a classificação, observado o número de vagas 

oferecidas, obedecerá à ordem decrescente da pontuação 

obtida pelos candidatos; 
 

6.1.3 em caso de empate, terá preferência o candidato com 

maior número de aproveitamento de disciplinas.  
 

6.2 A classificação no processo seletivo dependerá da 

demonstração do domínio satisfatório, pelo candidato, do 

conteúdo objeto da avaliação, levado em conta, também, a 

equivalência de disciplinas teológicas segundo a confissão 

religiosa responsável pelo curso livre de Teologia cursado 

pelo candidato, uma vez que o parecer que permitiu a 

implantação de cursos de Teologia no País em nível superior – 

Parecer CNE/CES 241/99 – admite a pluralidade de orientações 

teológicas, o que incide diretamente na composição curricular 

dos cursos de teologia. Essa equivalência incide, no entanto, 

tão somente, sobre as disciplinas de formação teológica. 
 

6.3 Em eventual aplicação do §2º do art. 113 do Regimento Geral, 

a conclusão do Curso de Teologia – Bacharelado, não poderá 

ocorrer com o cumprimento de menos de 20% (vinte por cento) 

da sua carga horária.  
 

6.4 Por ocasião da inscrição, os interessados deverão tomar 

ciência de que: 
 

6.4.1 o deferimento da admissão dependerá da aprovação no 

processo seletivo e do cumprimento das normas e 

critérios específicos em vigor, sem prejuízo do 

direito que cabe à Universidade de indeferir o pedido; 
 

6.4.2 em caso de indeferimento, não haverá a devolução da 

importância paga na forma do item 3. A documentação 

correspondente será devolvida mediante solicitação do 

candidato, no Setor de Admissão desta Universidade, 

bloco R – térreo, no prazo de 30 dias úteis a contar 

da data do indeferimento.                                                                                                 
 

 

 

 

 

7  DAS  NORMAS GERAIS  PARA  OS  CANDIDATOS  ADMITIDOS  
 

 

 

7.1  os alunos admitidos estão sujeitos às normas aplicáveis por 

esta Universidade, inclusive às obrigações financeiras; 
 

7.2 a inscrição para o processo de admissão, bem como a 

matrícula, ficam condicionadas à inexistência de pendências 

de qualquer natureza, inclusive financeiras; 
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7.3 a data de matrícula será posteriormente definida, observada, 

em princípio, a Convocação e Instrução de Matrícula.     
 

 

 

 

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 

Publique-se e cumpra-se. 

 

Pró-reitoria da Universidade Católica de Pernambuco, aos 19 de 

novembro de 2014. 

 

 

 

 

 

Profa. Dra. Aline Maria Grego Lins 

Pró-reitora Acadêmica 

 


