
 

ALTERAÇÃO NO EDITAL N° 1  

DO PROCESSO SELETIVO 2021 

 

Alteração em razão do Decreto 17.523 do 

Gabinete do Prefeito de Belo Horizonte, de 

07 de janeiro de 2021. 

 

Considerando o Decreto 17.523 do Gabinete do Prefeito de Belo Horizonte, de 07 de janeiro de 2021, 

que, em função da Pandemia da Covid-19, suspende por prazo indeterminado atividades que resultem 

na reunião de pessoas, o Reitor do Instituto Santo Tomás de Aquino, Frei João Ferreira Júnior, no uso 

de suas atribuições legais, altera o Edital do Processo Seletivo 2021, nos seguintes termos: 

 

PROCESSO SELETIVO 2021 

[...] 

Inscrições 

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

www.ista.org.br, até o dia 22 de janeiro de 2021. 

Fica suspensa a cobrança de taxa de inscrição. 

 

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 10h. Não há tempo mínimo para 

realização do Exame Vestibular e o tempo máximo será de 2 (três) horas.  

Em razão da pandemia, o Exame será realizado em formato digital e em modalidade remota. O 

candidato inscrito receberá, pelo e-mail informado no ato da inscrição, o link para acesso ao Exame. 

No dia e na hora marcados, o Exame será liberado e poderá ser acessado pelo candidato de qualquer 

dispositivo conectado à internet. Problemas no acesso poderão ser reportado diretamente ao TI do 

ISTA, pelos telefones 3419-2810 ou 3419-2827.  

O ISTA não se responsabiliza por problemas de conexão à internet ou de configuração dos 

dispositivos utilizados pelo candidato. Problemas dessa natureza, uma vez comunicados, serão 

examinados pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE). 

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. 

[...] 

 

 

 

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


 

Divulgação dos resultados 

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

www.ista.edu.br no dia 29 de janeiro de 2021, a partir das 15h: 

 

MATRÍCULA DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS NO PROCESSO SELETIVO 

 A matrícula dos classificados ocorrerá junto à Secretaria Acadêmica do ISTA, nos 01 e 02 de 

fevereiro de 2021, das 07h às 16h. 

[...] 

 

OUTRAS MODALIDADES DE INGRESSO NO ISTA 

Transferência e aproveitamento de estudos 

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, entre os dias 25 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. 

 

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 entre os dias 25 e 29 de janeiro de 2021, munidos dos 

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. 

 

O Edital segue inalterado em todas as outras indicações.  

 

Belo Horizonte, 15 de janeiro de 2021. 

 

 

 

 

 

Frei João Ferreira Júnior 

Reitor 

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

