
 

EDITAL – PROCESSO SELETIVO 2021 

 

APRESENTAÇÃO 

Este ano de 2020 tem sido particularmente difícil, pelo volume e pela qualidade das incertezas que se 

impuseram e que seguem pedindo de nós respostas eficazes e criativas. Mas, das muitas lições que 

temos aprendido, uma muito importante é esta: que não é possível simplesmente esperarmos que tudo 

volte ao seu lugar para, somente depois, tomarmos decisões. Em primeiro lugar, porque as coisas não 

“voltarão ao seu lugar” – ao menos, não àquele lugar que ocupavam antes. Realidades novas estão 

nascendo e desafiando nossos velhos olhares, acostumados a um mundo que continua mudando, cada 

vez mais rápido. E, em segundo lugar, porque o sonho e a esperança são inadiáveis, sobretudo neste 

tempo de incerteza, em que essas chamas singelas têm sido tão decisivas. Aos poucos, num modo de 

viver que ainda não sabemos bem como será, estamos encontrando maneiras de continuar a sonhar e 

a construir esperanças. E estamos compreendendo que é preciso seguir adiante, dispostos a acolher a 

dor do mundo, mas também encorajados a abrir caminhos novos, a despeito do desânimo e da 

incerteza. 

É com esse espírito que o ISTA lança o edital do Processo Seletivo 2021. Com sua nova marca e 

com novos marcos nos processos institucionais, queremos expressar que acreditamos no novo que 

está surgindo, em volta e dentro de nós. Como instituição de ensino superior, cremos que este tempo 

é exigente e carece de esforços muito sinceros, de inteligência e de coração. E que somente com uma 

formação sólida e ampla seremos capazes de compreender e amar a complexidade que se insinua. 

Urge pensar filosoficamente, atentos às ambiguidades e oportunidades do agora; urge pensar 

teologicamente, com a agudeza e a sensibilidade que ampliam e aprofundam o olhar. 

Este é o Manual referência para o candidato, no que se refere às informações gerais sobre os processos 

de Vestibular, matrícula e outras informações pertinentes à vida acadêmica. Demais informações 

podem ser verificadas no Regimento Interno do ISTA, disponível no site institucional 

www.ista.edu.br, ou na Secretaria Acadêmica, pelos e-mails: secretaria@ista.edu.br ou 

secretaria1@ista.edu.br. Ou ainda podem ser acessadas pelos telefones (31) 3419 2807, 3419 2811 e 

3419 2806. 

Pensando bem, você pode pensar melhor.  

Pense conosco! 

Frei João Ferreira Júnior OFMCap 

Reitor 

  

http://www.ista.edu.br/
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INSTITUTO SANTO TOMÁS DE AQUINO (ISTA) – ATOS E INFORMAÇÕES LEGAIS 

 

O Instituto Santo Tomás de Aquino (ISTA) foi Credenciado pela Portaria 2916, de 17 outubro de 

2002, e Recredenciado pela Portaria 949, de 18 de agosto de 2016, conforme informações no Sistema 

e-MEC, disponíveis no endereço eletrônico https://emec.mec.gov.br/. 

O ISTA, sediado à rua Itutinga, nº 340, Bairro Minas Brasil, em Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 

30.535-640, é Faculdade credenciada para oferta de cursos superiores, conforme previsão legal. 

Fundado em 1987, o ISTA é uma instituição de ensino superior (IES) privada, mantida pela 

Associação Santo Tomás de Aquino (ASTA), entidade civil e religiosa, sem fins lucrativos, de 

caráter educacional. 

 

Missão do ISTA 

Contribuir para a formação integral de religiosos e religiosas, leigos e leigas, por meio de um processo 

pedagógico criativo e em diálogo com a pastoral e o mundo contemporâneo, em vista de uma 

sociedade inclusiva e sustentável, à luz da fé cristã. 

 

Valores do ISTA 

- Mística cristã: força que perpassa todo o nosso trabalho. 

- Ética cristã: conjunto de princípios que fundamentam nossa prática. 

- Comprometimento: adesão à causa. 

- Ousadia: disposição para inovar. 

- Liderança: capacidade de tomar iniciativas, fazer escolhas e aglutinar forças. 

- Criatividade: explorar possibilidades. 

- Eficiência: foco no resultado. 

- Conhecimento: forjar saberes. 

- Atualização permanente: abertura para o novo. 

- Cuidado: atenção às pessoas, ao ecossistema e à vida. 

 

Reitoria: identificação 

Nome: Frei João Ferreira Júnior 

Telefone: (31) 3419 2801 

E-mail: reitoria@ista.edu.br 
  

 

Secretaria Acadêmica: identificação 

Nome: Bianca Andrade Pires 

Telefone: (31) 3419 2807 

E-mail: secretaria@ista.edu.br 

Fonte: Portaria Institucional nº 66, de 3 de julho de 2020 

https://emec.mec.gov.br/
mailto:reitoria@ista.edu.br
mailto:secretaria@ista.edu.br


 

 

Cursos de Graduação – atos legais 

Código 

Curso/ 

Processos 

Cursos  

Presenciais e  

EAD 

Atos Legais Vagas  

58380 

Filosofia 

Licenciatura 

presencial 

Autorização: Portaria 2.917 de 18/10/2002. 

Renovação Reconhecimento: Portaria 918 de 28/12/2018. 
80 

358380 

Filosofia 

Bacharelado 

presencial 

Autorização: Portaria 2.917 de 18/10/2002. 

Reconhecimento: Portaria 1.447 de 20/09/2010. 

Renovação Reconhecimento: Processo 201925259, em 

tramitação. 

80 

5000027 

Teologia 

Bacharelado 

presencial 

Autorização: Portaria nº 1.619 de 13/11/2009. 

Renovação de Reconhecimento: Portaria 209, de 

25/06/2020 

50 

Fonte: Sistema e-MEC, http://emec.mec.gov.br/ 

Além dos cursos de graduação, o ISTA oferece cursos de pós-graduação latu sensu, programas de 

incentivo à pesquisa discente e docente, além de uma diversidade de atividades acadêmicas e cursos 

de extensão. 

 

Corpo docente – síntese 

TITULAÇÃO DOCENTE 

Doutores Mestres Especialistas 

18 15 2 

51,4% 42,9% 5,7% 

 

Reitoria, Colegiados e órgãos de apoio 

A Reitoria é órgão executivo superior do Instituto Santo Tomás de Aquino, composta pelo Reitor; 

pelos Coordenadores de Curso; pelo Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão (NEPE); pelos órgãos 

suplementares e de apoio; e pelas assessorias  indispensáveis à gestão acadêmica. 

I - Reitoria: 

a) Reitor; 

b) Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão – NEPE; 

c) Coordenadorias de Curso; 

d) Núcleo de Educação à Distância – NEAD (em fase de implantação). 

II - Órgãos Suplementares: 

a) Secretaria Acadêmica;  

b) Biblioteca; 

c) Procuradoria Institucional – PI; 

d) Núcleo de Assistência Psicopedagógica – NAP. 

http://emec.mec.gov.br/


 

III – Apoio: 

a) Comissão Permanente de Processo Seletivo – CPPS; 

b) Programas de Apoio ao Estudante; 

c) Ouvidoria.  

Cabe observar que o Núcleo de Assistência Psicopedagógica (NAP), tem como responsabilidade 

auxiliar no processo de ensino-aprendizagem, de forma a atender os discentes em suas necessidades 

individuais e coletivas, emocionais e cognitivas, em qualquer outra forma de aprender, de ser e de se 

relacionar com o interdisciplinar e dinâmico contexto universitário. O NAP colabora com os 

coordenadores e professores em diversos contextos pedagógicos, incluindo o desenvolvimento de 

recursos de nivelamento. O ISTA garante o direito de aprender, o que implica fazer do universo 

acadêmico um lugar em que todos se sintam valorizados e reconhecidos como sujeitos de direito, em 

sua singularidade e identidade. 

 

Biblioteca 

A Biblioteca do ISTA, denominada Biblioteca Edith Stein, foi criada em 1990 e ocupa uma área de, 

aproximadamente, 400 m2. Conta com um acervo bibliográfico atualizado, direcionados para o ensino 

de Filosofia e Teologia. O acervo pode ser consultado, eletronicamente, no endereço: 

http://www.ista.edu.br, acessando a aba BIBLIOTECA e logo após clicar em biblioteca online.  

A Biblioteca é dirigida por um profissional bibliotecário. Ela funciona diariamente, durante o período 

do expediente escolar, como também durante as férias e recessos acadêmicos, segundo as regras 

constantes em seu Regulamento próprio. As consultas podem ser feitas por autor, título ou assunto. 

O catálogo online possibilita que o usuário tenha acesso ao acervo de qualquer lugar, a qualquer hora, 

7 dias por semana, 24 horas por dia. 

 

Obras Títulos Exemplares 

Livros 20479 25855 

Monografias, dissertações e teses 1375 

Periódicos/Títulos 175 (95 correntes e 65 virtuais) 

Periódicos/Fascículos 7050 

Materiais virtuais (audiolivros e livro 

eletrônicos, TCC, periódicos) 
255 

Mapas 66 

CD’s e DVD’s: 387 

Total 35163 

Fonte: Biblioteca, dados de fevereiro de 2020 

Disposições gerais 

A avaliação do desempenho escolar do Instituto Santo Tomás de Aquino é feita por disciplina, 

compreendendo frequência e aproveitamento. É obrigatória a frequência mínima de 75% (setenta e 

cinco por cento) do total da carga horária de cada disciplina, sendo vedado o abono de faltas, e o 

aproveitamento de 60% (sessenta por cento) do total de pontos distribuídos no semestre (100 pontos). 

http://www.ista.edu.br/


 

Havendo vaga na disciplina, o ISTA pode abrir, mediante edital, um Processo Seletivo em disciplina 

isolada para alunos não regulares, desde que já tenham concluído o Ensino Médio ou equivalente e 

atendam os mesmos requisitos de frequência e avaliação de desempenho aplicáveis ao aluno regular. 

Atendidos os requisitos de matrícula e cursada, com proveito, a disciplina, é concedida uma 

declaração de estudos informando o(s) componente(s) curricular(es) cursado(s), a carga horária e 

quantidade de créditos desse(s) componente(s), a nota ou conceito final obtido na avaliação de 

desempenho discente, a frequência, o prazo em que o aluno cursou determinado(s) componente(s), 

bem como o plano de ensino. 

 

  



 

CURSO DE FILOSOFIA 

 

Objetivos do curso 

1. Desenvolver uma consciência crítica sobre conhecimento, razão e a realidade social, histórica 

e política; 

2. Desenvolver a capacidade de formular e propor soluções a problemas, de um modo específico 

a partir do instrumental teórico oferecido pela Filosofia; 

3. Desenvolver a capacidade de análise, interpretação e comentário de textos teóricos, dentro 

dos rigorosos procedimentos de técnica hermenêutica; 

4. Favorecer a compreensão da importância das questões acerca do sentido da própria existência 

e das produções culturais; 

5. Promover a integração necessária entre a filosofia e a produção científica, artística, bem como 

o agir pessoal e político; 

6. Relacionar o exercício da crítica com a promoção integral da cidadania e com o respeito à 

pessoa, dentro da tradição de defesa dos direitos humanos. 

 

Perfil do profissional a ser formado  

O Bacharelado é caracterizado pela pesquisa acadêmica, direcionada para os programas de pós-

graduação e para a docência no Ensino Superior. 

A Licenciatura, por sua vez, orienta-se sobretudo à docência de Filosofia na Educação Básica. O 

profissional receberá uma sólida formação em História da Filosofia, que o capacite para a 

compreensão e a transmissão dos principais temas, problemas, sistemas filosóficos, análise e reflexão 

crítica da realidade social em que se insere. O curso espera do formando uma vocação pedagógica 

que o habilite para enfrentar com sucesso os desafios e as dificuldades inerentes à tarefa de despertar 

os jovens para a reflexão filosófica, bem como transmitir aos alunos da educação básica o legado da 

tradição e o gosto pelo pensamento inovador, crítico e independente. 

O Curso de Filosofia é ofertado anualmente nas duas modalidades de formação, Bacharelado e 

Licenciatura, mediante Processo Seletivo, e se destina aos candidatos que concluíram o Ensino 

Médio. O número de vagas oferecido é de 80 (oitenta) para o Bacharelado e 80 (oitenta) para a 

Licenciatura, no turno diurno, conforme atos legais citados acima. 

No ato da matrícula, o candidato aprovado no Processo Seletivo faz sua inscrição, obrigatoriamente, 

em todas as disciplinas oferecidas no primeiro período. A integralização do curso, no seu currículo-

padrão, pode ser feita em, no mínimo, 6 (seis) períodos para o Bacharelado e 8 (oito) para a 

Licenciatura. 

  



 

CURSO DE TEOLOGIA 

 

Objetivos do Curso 

1. Oferecer uma visão global e sistemática da Tradição Cristã através do conhecimento das 

Sagradas Escrituras e da reflexão teológica em seus vários aspectos, compreendida pela 

vivência da fé das comunidades cristãs; 

2. Dar condições de interpretar, compreender e atuar na complexa realidade contemporânea à 

luz dessa mesma Tradição Cristã; 

3. Favorecer a ampliação dos horizontes para o diálogo com outras ciências e diferentes tradições 

religiosas;  

4. Contribuir na formação para a Vida Religiosa, para o Ministério Ordenado e para a atuação 

laical protagonista, engajada e consciente, em autêntico espírito de eclesialidade.  

 

Perfil do profissional a ser formado 

O bacharel formado deverá ter conhecimento panorâmico da Sagrada Escritura judaico-cristã, do 

Antigo e do Novo Testamentos, no que diz respeito às atuais pesquisas exegéticas; conhecimento 

seguro e crítico das principais declarações dogmáticas cristãs; capacidade de reflexão acerca dessas 

mesmas declarações dogmáticas, com vistas a atualizá-las para o seu contexto; condições de 

posicionamento ético em relação aos problemas ditos de fronteira, sobretudo os que envolvem a vida 

humana e uma ecologia integral; abertura ao diálogo e recurso efetivo a outras ciências, 

particularmente as Humanas, na construção do saber teológico; abertura ao diálogo com outras 

tradições religiosas, seja dentro, seja fora do cristianismo, com vistas ao aperfeiçoamento de uma 

sociedade mais justa e pacífica. 

O curso é oferecido anualmente na modalidade bacharelado, mediante Processo Seletivo, e se destina 

aos candidatos que concluíram o curso de Ensino Médio. O número de vagas oferecido é de 50 

(cinquenta) no turno diurno, de acordo com a legislação do MEC, Portaria nº 652, de 10 de dezembro 

de 2013. 

No ato da matrícula, o candidato aprovado no processo seletivo faz sua inscrição, obrigatoriamente, 

em todas as disciplinas oferecidas no primeiro período. A integralização do curso, no seu currículo-

padrão para o bacharelado, pode ser feita, no mínimo, em 6 (seis) períodos. 

 

  



 

PROCESSO SELETIVO 2021 

 

Informações gerais 

O ingresso nos cursos de graduação dar-se-á mediante aprovação em Processo Seletivo, em 

conformidade com art. 44, inciso II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). O 

Processo Seletivo destina-se a avaliar a posse, pelo candidato, daquelas habilidades e competências 

mínimas exigidas para a realização dos cursos oferecidos pela IES, observado o número de vagas 

autorizadas pelo MEC. 

As vagas oferecidas são as autorizadas pelo órgão competente do MEC para cada curso. As 

informações sobre as inscrições para o Processo Seletivo constam neste Manual, assim como notícias 

sobre o número de vagas por curso, os prazos de inscrição, a documentação exigida para a inscrição, 

a descrição do processo avaliativo, os critérios de classificação e desempate, demais normas do 

concurso e outras informações pertinentes.  

Na hipótese de restarem vagas não preenchidas, caberá à Instituição decidir pela oportunidade de 

realização de novo Processo Seletivo, ou ainda pela recepção, via transferência, de alunos regulares 

de outras IES, sejam eles estudantes de mesmo curso ou de cursos afins, assim como avaliar casos 

existentes de transferência interna. O mesmo se aplica aos portadores de diploma de graduação por 

ocasião de solicitação de obtenção de novo título, observada a legislação pertinente e a análise de 

aproveitamento de estudos realizada pelo coordenador do curso pretendido. 

Aluno “não regular” é aquele exclusivamente vinculado a uma ou mais disciplinas, não podendo, 

portanto, ostentar o título de “aluno”. Já o aluno “regular” é o aluno vinculado à Instituição por 

determinado “curso”, pois cumpriu todos os requisitos de matrícula para o preenchimento de vaga 

no mesmo, na forma da lei e do Regimento Interno. 

O Processo Seletivo abrange conhecimentos comuns às diversas formas de escolaridade do Ensino 

Médio, sem ultrapassar esse nível de complexidade, na forma da lei.  

A classificação obtida é válida para matrícula no semestre letivo para o qual se realiza a seleção, 

tornando-se nulos seus efeitos se o candidato classificado deixar de requerer a matrícula dentro do 

prazo ou, em o fazendo, não apresentar a documentação regimental correta e completa, no prazo 

máximo de 90 (noventa dias). 

 

Inscrições 

As inscrições para o Processo Seletivo poderão ser feitas pelo formulário disponível em: 

www.ista.org.br, de 19 de outubro de 2020 a 15 de janeiro de 2021. Ou pessoalmente, na Secretaria 

Acadêmica do ISTA, no mesmo período, se segunda a sexta-feira, das 07h às 16h. 

A taxa de inscrição é de R$ 140,00 (cento e quarenta reais). 

Para a inscrição são necessários os seguintes documentos: ficha de inscrição devidamente preenchida 

e comprovante de pagamento da taxa de inscrição. 

Pessoas com deficiência e/ou que necessitem de recursos especiais para realização da Processo 

Seletivo deverão contatar antecipadamente o ISTA pelo telefone (31) 3419 2806, para que sejam 

disponibilizados os recursos conforme suas necessidades. 

 

http://www.ista.org.br/


 

 

Exame Vestibular 

O Processo Seletivo consiste na aplicação de Exame Vestibular. As datas de sua aplicação serão: 

dia 18 de janeiro de 2021 e dia 26 de janeiro de 2021, das 08h às 11h. O candidato deverá 

informar no formulário de inscrição a data escolhida. 

O Exame Vestibular constará de duas questões dissertativas elaboradas em consonância com o 

conteúdo dos textos (principal e complementar) indicados na bibliografia proposta para cada um dos 

cursos. As respostas às questões do exame serão utilizadas com o intuito de avaliar a capacidade do 

candidato de compreender o texto e de expor seus principais argumentos, considerando o recorte 

delimitado pelas questões. Também será avaliada a capacidade de escrever com clareza, adequação 

ortográfica e correção gramatical. A nota resultante da correção e avaliação das referidas questões 

tem caráter classificatório e eliminatório. 

O tempo mínimo para realização do Exame Vestibular será de 1 (uma) hora e o tempo máximo será 

de 3 (três) horas. O Exame Vestibular será realizado nas dependências do ISTA, à Rua Itutinga, nº 

340, Bairro Minas Brasil, em Belo Horizonte (MG).  

 

Critérios de avaliação 

Os critérios de avaliação das provas serão os que se seguem: 

- Capacidade de leitura e compreensão geral do texto; 

- Capacidade de responder correta e adequadamente às questões propostas, sem “fugir do 

assunto”; 

- Seleção e tratamento adequado dos argumentos do texto, explicitados a partir do recorte 

delimitado pelas questões; 

- Coesão e coerência textuais, além do uso padrão da língua portuguesa1. 

O Exame Vestibular será avaliado em 100 (cem) pontos, sendo que a cada questão será atribuída uma 

nota de 0 (zero) a 50 (cinquenta) pontos. Para aprovação, o candidato deverá obter o mínimo de 60 

(sessenta) pontos.  

A classificação para preenchimento das vagas no curso será feita pela ordem vertical decrescente 

sobre o total dos pontos obtidos pelos candidatos, até preencher o número de vagas disponíveis. Caso 

dois ou mais candidatos alcancem a mesma nota, os critérios de desempate serão os seguintes, nesta 

ordem: data mais antiga de inscrição e, permanecendo o empate, o candidato com idade mais elevada. 

 

Divulgação dos resultados 

A lista com a relação dos candidatos classificados no Processo Seletivo estará disponível no site: 

www.ista.edu.br e será afixada na Secretaria Acadêmica do ISTA, a partir das 09h: 

- no dia 18 de dezembro de 2020, para os candidatos que se submeterem ao Exame Vestibular 

no dia 11 de dezembro; 

- no dia 22 de janeiro de 2021, para os candidatos que se submeterem ao Exame Vestibular no 

dia 18 de janeiro. 

 
1 Embora indispensáveis, os critérios de “coesão e coerência textuais, além do uso padrão da língua portuguesa” serão 
avaliados de maneira a considerar a situação distinta em que se encontram candidatos brasileiros e estrangeiros.   

http://www.ista.edu.br/


 

 

 

Bibliografia específica para o Exame Vestibular de FILOSOFIA 

Principal: 

LA BOETIE, Etienne de. Discurso da servidão voluntária. Trad. Laymert Garcia dos Santos. São 

Paulo: Brasiliense, 1999 (Disponível em: https://docero.com.br/doc/x1nxsx). 

 

Complementar: 

1. Texto: “O Nome de Um”, de Claude Lefort (texto disponível na edição da Brasiliense indicada na 

bibliografia principal – pp. 125-171). 

2. Texto: “Amizade, Recusa do Servir”, de Marilena Chauí (texto disponível na edição da Brasiliense 

indicada na bibliografia principal – pp. 173-239). 

 

 

Bibliografia específica para o Exame Vestibular de TEOLOGIA 

Principal: 

CONCÍLIO VATICANO II. Constituição dogmática Dei Verbum. Petrópolis: Vozes, 1969 

(Disponível em:  https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-

ii_const_19651118_dei-verbum_po.html). 

 

Complementar: 

Artigo: “Interpretar a Bíblia aos cinquenta anos do Concílio Vaticano II”, de Johan Konings 

(Disponível em: http://www.faje.edu.br/periodicos/index.php/perspectiva/article/view/2724). 

 

  

https://docero.com.br/doc/x1nxsx
https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651118_dei-verbum_po.html
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MATRÍCULA DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS NO PROCESSO SELETIVO 

  

A matrícula dos classificados ocorrerá junto à Secretaria Acadêmica do ISTA, nos dias 25 a 27 de 

janeiro de 2021, das 07h às 16h. 

Documentos exigidos para a matrícula de estudantes brasileiros: 

As fotocópias devem ser legíveis, sem cortes ou rasuras. 

- Histórico Escolar e Certificado de Conclusão do Ensino Médio (fotocópia autenticada); 

- Certidão de Nascimento ou Casamento (fotocópia); 

- Carteira de Identidade (fotocópia); 

- CPF (fotocópia); 

- Título de Eleitor (fotocópia); 

- Comprovante de Quitação Eleitoral (fotocópia); 

- Certificado de Reservista (fotocópia); 

- Prova de quitação com o serviço militar para os candidatos do sexo masculino (fotocópia); 

- 2 fotos 3x4 recentes; 

- Comprovante de residência. 

- Comprovante de pagamento da primeira parcela da semestralidade; 

- Contrato de prestação de serviços educacionais, devidamente assinado; 

 

Documentos exigidos para a matrícula de estudantes estrangeiros: 

As fotocópias devem ser legíveis, sem cortes ou rasuras. 

- Histórico Escolar e Certificado de Conclusão do Ensino Médio* (fotocópia autenticada); 

- Cédula de identidade do país de origem (fotocópia); 

- Registro Nacional de Estrangeiros – RNE (fotocópia); 

- Passaporte com visto para estudante (fotocópia); 

- Cadastro de Pessoa Física – CPF (fotocópia); 

- Certidão de Nascimento ou Casamento (fotocópia); 

- 2 fotos 3x4 recentes; 

- Comprovante de residência atualizado com CEP (contas de água, luz, telefone fixo ou celular, 

e outros) (fotocópia); 

- Comprovante de pagamento da primeira parcela da semestralidade; 

- Contrato de prestação de serviços educacionais, devidamente assinado; 

- Diploma e histórico apostilado, e conforme o caso, traduzido por tradutor juramentado. 

 

Observação: 

*O candidato que realizou estudos equivalentes ao Ensino Médio brasileiro em outro país deve 

apresentar parecer de equivalência de estudos da Secretaria da Educação publicado no Diário Oficial 

da União. 

  



 

OUTRAS MODALIDADES DE INGRESSO NO ISTA 

 

Transferência e aproveitamento de estudos 

O aproveitamento de estudos é concedido a estudantes oriundos de outras IES reconhecidas pelo 

MEC, com aproveitamento de conteúdos e carga horária já cursados e devidamente documentados. 

As adaptações são avaliadas pelo Coordenador do curso pretendido, observadas as demais normas 

da Legislação pertinente.  

O estudante transferido está sujeito às adaptações curriculares que se fizerem necessárias, 

aproveitados os estudos realizados com aprovação no curso de origem, desde que as disciplinas 

dispensadas não ultrapassem 70% (setenta por cento) da carga horária da matriz curricular do ISTA, 

não sendo aceita também dispensa para o TCC. 

É concedida matrícula a estudante transferido de mesmo curso ou de cursos afins, de mesmo nível 

de ensino, de IES nacional ou estrangeira, proveniente de cursos autorizados ou reconhecidos, 

mantidos por Instituições de Ensino Superior, na estrita conformidade das vagas existentes e 

requerida nos prazos fixados.  

Em caso de servidor público civil ou militar, removido ex officio para a sede do ISTA, e de 

dependentes seus, a matrícula é concedida independentemente de vaga e de prazos. 

Estudantes de outras IES que já tenham cursado créditos acadêmicos e que desejam transferir-se para 

o ISTA estão dispensados do Exame Vestibular e devem se apresentar diretamente à Secretaria 

Acadêmica, nos dias 28 e 29 de janeiro de 2021, munidos dos documentos de matrícula descritos 

neste documento e no Regimento Interno, além de planos de ensino com respectivas cargas horárias 

das disciplinas cursadas com aprovação no curso de origem. 

Estudantes oriundos de IES estrangeiras devem comparecer à Secretaria Acadêmica na mesma data, 

munidos dos documentos exigidos para matrícula de estrangeiro, além de planos de ensino com 

respectivas cargas horárias das disciplinas cursadas com aprovação no curso de origem, apostiladas 

e, se for o caso, traduzidas por tradutor juramentado. 

 

Obtenção de novo título 

Candidatos graduados em IES reconhecidas pelo MEC que desejam obtenção de novo título nos 

cursos de Filosofia e Teologia do ISTA estão dispensados do Vestibular e devem se apresentar 

diretamente à Secretaria Acadêmica nos dias 28 e 29 de janeiro de 2021, munidos do documentos 

de matrícula descritos neste documento, além de diploma e histórico da IES. No caso de 

aproveitamento de disciplinas, o candidato deve apresentar também os planos de ensino com 

respectivas cargas horárias das disciplinas cursadas com aprovação no curso de origem. 

As fotocópias devem ser legíveis, sem cortes ou rasuras. 

 

 


