
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO PARA QUALIFICAÇÃO DE  
FORMADORES E FORMADORAS. 

 
 

Apresentação do Curso: 

As necessidades do processo formativo exigem acompanhamento não apenas no processo de 
discernimento, mas também  recursos necessários para o amadurecimento do compromisso, 
frente aos desafios da pós-modernidade. A FACULDADE CATOLICA DE FORTALEZA 
(FCF), oferece o Curso de Especialização para Qualificação de Formação de Presbíteros e de 
Formadores (as) para a Vida Religiosa.  

Carga horária: 366 h/aula 

Realização e Horário: Janeiro de 2013: de 7 a 26 

                                          Julho de 2013: de 8 a 27 

                                       Janeiro de 2014: de 6 a 25 

Inscrição: Abertas até 12/11/2012 

Vagas: 45 

Modalidade: Presencial/Distancia.  

Local: FCF 

Público alvo: 

 Formadores e Formadoras que desejem sistematizar suas experiências, ainda que 
incipientes; 

 Candidatos a formador (a) que se preparam para assumir a formação; 

 Eventuais professores que participam do processo formativo. 

Titulação dos Candidatos: 

  Candidatos (as) a esta Especialização – Pós-Graduação precisam ter uma graduação, 
preferencialmente, mas não exclusivamente, em Teologia, Filosofia e Psicologia. 

 Aqueles que desejam fazer o Curso, mas não possuem nenhuma graduação, devem 
apresentar formação equivalente para receberem o Certificado de Capacitação. 
 
Documentação necessária para inscrição: 
1.) Candidatos a Pós-Graduação: 
 

 Cópia autenticada do Diploma de Graduação; 
 Cópia autenticada do Histórico Escolar do Curso de Graduação; 
 Curriculum vitae atualizado e comprovado; 
 Cópia da Carteira de Identidade (RG) e do CPF; 
 Carta de intenção (demonstrando interesse na temática) - modelo;  
 2 fotos 3x4 recente; 
 Ficha de inscrição -  modelo; 
 Assinatura do contrato de prestação de serviços educacionais. 



2.) Candidatos ao Certificado de Capacitação: 
 

 Cópia autenticada do Certificado do 2º Grau ou declaração de Curso Superior 
equivalente não reconhecido. 

 Curriculum vitae atualizado e comprovado; 
 Cópia da Carteira de Identidade (RG) e do CPF; 
 Carta de intenção (demonstrando interesse na temática) - modelo;  
 2 fotos 3x4 recente; 
 Ficha de inscrição -  modelo; 
 Assinatura do contrato de prestação de serviços educacionais. 

 
 
Seleção: 

O processo seletivo inclui uma inscrição que constará da entrega da documentação exigida, 
assim, os alunos serão selecionados mediante a análise do curriculum vitae, sendo pontuada a 
experiência profissional e a carta de intenção, justificando motivos e interesses pela temática a 
ser abordada no curso. 
 
Custos:  
Inscrição: R$ 75,00 + 15 mensalidades de R$ 300,00 ( Modalidade de pagamento: a combinar 
com a tesouraria). 

Estrutura do Curso: 

Eixo Sociológico-Cultural: 

 Cultura pós-moderna: o contexto das vocações hoje; (I) 

 Antropologia da Vocação: sociabilidade humana e vida em comunidade: (II) 

 Mídia e Formação: análise critica e valor pastoral. (III) 

Eixo Psicológico-Existencial: 

 Psicologia da Vocação I: motivações implícitas das vocações; (I) 

 Psicologia da Vocação II: evolução psico-afetiva dos jovens (II) 

 Psicologia da Vocação III: perfil psicológico do (a) formando (a): a busca da maturidade; (III) 

Eixo Teológico-Espiritual: 

        Teologia da Vocação: edificação do Reino de Deus; (I) 

        Teologia Espiritual: espiritualidade cristã; (II) 

         Teologia Pastoral e Missiologia. (III) 

Eixo Pedagógico-Pastoral: 

          Pedagogia da Formação I: Tensões entre instituição e individuo; (I) 

          Pedagogia da Formação II: ativismo versus comodismo; (II) 

          Aspectos Jurídicos: questões atuais e Direito Canônico. (III) 

 



Matérias Transversais: 

Metodologia I: metodologia do estudo: orientação para estudo de textos; (I) 

Metodologia da Pesquisa: orientação para elaboração de um artigo; (II) 

Seminário: estudo de casos específicos de problemas relacionados a formandos (as) e 
formadores (as). (III) 

(Obs.: - as letras romanas dizem respeito às três fases do curso; 

            - haverá abordagens especificas conforme o gênero) 

 

 CORPO DOCENTE 

Professores mestres e doutores da casa e convidados especiais. 

 

Contato:  

Secretaria do Curso: Uyára Beleza  

Fone: 3453 2150 (PABX) / 3219 6733 (Fax) 

E-mail: catolicafort@fortalnet.com.br  ou catolicafort@gmail.com 

 

A Faculdade Católica de Fortaleza reserva-se o direito de realizar alterações no período 
de matrícula e início do Curso, bem como não realizá-lo caso o número de vagas não seja 
preenchido. 
 


