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Estrutura

Faculdade Católica de Santa Catarina – FACASC

Rua Deputado Antônio Edu Vieira, 1524
Caixa Postal nº 5041 – Bairro Pantanal
CEP 88040-001 – Florianópolis (SC) – Brasil
CNPJ nº 82.898.891/0005-33
Fone/Fax: (48) 3234-0400
Site: www.facasc.edu.br – E-mail: facasc@facasc.edu.br

Ficha de inscrição – deverá ser enviada até o dia 30 de junho de 2014.

MÓDULO I: QUESTÕES METODOLÓGICAS:
1. Metodologia científica: 15 h/a.
2. Análise de conjuntura do Estado de Santa
Catarina: 15 h/a.
MÓDULO II: PRINCÍPIOS TEOLÓGICOS
3. As encíclicas sociais – de Leão XIII a Bento XVI:
15 h/a.
4. A proposta cristã de um humanismo cristão e
solidário: 15 h/a.
5. Fundamentos bíblicos e teológicos da
Doutrina Social da Igreja: 30 h/a.
6. Doutrina Social da Igreja e Teologia da
Libertação: 15 h/a.
7. A pessoa humana e seus direitos na Doutrina
Social da Igreja: 30 h/a.
8. Os princípios da Doutrina Social da Igreja:
30 h/a.
MÓDULO III: SISTEMAS SOCIAIS
9. A família, célula vital da sociedade: 15 h/a.
10. O trabalho humano: 15 h/a.
11. A comunicação social: 15 h/a.
12. A vida econômica: 15 h/a.
13. A comunidade política: 30 h/a.
14. O sistema judiciário: 15 h/a.
15. A comunidade internacional e a promoção da
paz: 15 h/a.
16. A salvaguarda da criação: 15 h/a.
MÓDULO IV: PRÁTICAS SÓCIO-PASTORAIS
17. Desenvolvimento sustentável: 15 h/a.
18. Sociedade e organizações sociais: 15 h/a.
19. Transformações e reformas necessárias no
país: 15 h/a.
20. A ação pastoral no âmbito social: 15 h/a.
Monografia (sob a orientação de um professor
da FACASC; a ser entregue quatro meses após
a conclusão das disciplinas).

CNBB. Temas da Doutrina Social da Igreja (3 cadernos). São
Paulo: Paulus/Paulinas, 2004ss.
CNBB. A Missão da Pastoral Social. Col.: Pastoral Social 2.
Brasília: CNBB, 2008.
PONTIFÍCIO CONSELHO JUSTIÇA E PAZ. Compêndio da
Doutrina Social da Igreja. São Paulo: Paulinas, 2008.

Professores
As disciplinas serão ministradas por professores da FACASC e
convidados. Todos os professores têm titulação (especialização,
mestrado ou doutorado), reconhecida pelo MEC.

Coordenação
Diretor Geral: Dr. Vitor Galdino Feller
Diretor Administrativo: Dr. Vilmar Adelino Vicente
Diretora Acadêmica: Ms. Ana Cristina Barreto Floriani
Coordenador dos Cursos de Pós-Graduação: Dr. Tarcísio Pedro
Vieira
Coordenador do Curso de Pós-Graduação em Doutrina Social
da Igreja na Realidade Brasileira: Ms. Celso Loraschi
Equipe auxiliar: Ms. Roque Ademir Favarim, Ms. Vilson Groh,
Revelino Seidler, Fabiana Gonçalves, Maria Glória da Silva,
Fernando Anísio Batista, Edson Mendes.
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Financiamento

Taxa de inscrição: R$ 150,00. A ser paga após a confirmação da
realização do curso, no início de julho de 2014.
Mensalidade: 20 (vinte) parcelas de R$ 120,00 (de julho de
2014 a junho de 2016).
Taxa de Monografia: R$ 300,00. A ser paga no ato da
entrega da monografia, no final do curso.
Essa composição foi feita para um cenário de 30 alunos
(50% das vagas). Poderá, portanto, variar conforme haja
mais ou menos alunos.
Além disso, a FACASC solicitou bolsas de estudo a diversas
entidades de apoio. No caso de resposta positiva, haverá
abatimento das mensalidades.

O projeto desse Curso surgiu de uma proposta
das pastorais sociais da CNBB Regional Sul IV.
Depois a coordenação regional das CEBs e a dos
Grupos de Famílias também assumiram a
proposta. Por fim, também a Arquidiocese de
Florianópolis a inseriu em seu Plano de Pastoral.
Todas essas expressões imaginam um curso que
sirva para maior capacitação de suas lideranças
nas questões de ordem social.

Coordenadores de pastorais sociais; agentes de
pastoral; assessores e multiplicadores; padres,
diáconos, seminaristas e religiosas/os; lideranças
comunitárias; militantes sociais etc.

Objetivos
Possibilitar aos participantes o acesso ao
conhecimento dos princípios teóricos e
práticos da Doutrina Social da Igreja.
Capacitar pessoas para a formação de líderes
nas dioceses, paróquias e comunidades.

Pessoas que não têm curso de graduação
reconhecido pelo MEC poderão fazê-lo como
Curso de Extensão. Poderão frequentá-lo no todo
ou em algumas disciplinas. Ao final, receberão o
Certificado de Extensão, no qual constará a
relação das disciplinas frequentadas.

Carga horária, modalidade e duração
O curso terá um total de 360 horas/aula, desenvolvidas no decorrer de dois anos, num fim de
semana por mês (sendo 15 h/a por final de
semana), com exceção dos meses de dezembro e
janeiro. O curso terá início em julho de 2014 e se
concluirá em julho de 2016.
Nas sextas-feiras, as aulas vão das 18h às
22h30. No sábado, das 8h às 12h30 e das 14h às
18h30 horas. Para compensar os meses de
dezembro e janeiro, haverá quatro finais de
semana mais intensos (distribuídos nos dois
anos), que vão de sexta à tarde até domingo à
tarde, com aulas também no sábado à noite
(perfazendo, assim, 30 h/a).

Local e hospedagem
O curso será dado na sede da FACASC, à Rua
Deputado Antônio Edu Vieira, 1524, Bairro
Pantanal, Florianópolis, SC.
A FACASC não oferece hospedagem. Os
participantes poderão prever sua hospedagem
nas casas de formação (seminários) de suas
dioceses ou em hotéis próximos da UFSC (Cf.
Google: hotéis próximos à UFSC – Florianópolis).

Vagas e matrícula
O curso é aberto para 60 (sessenta) vagas. A FACASC
reserva-se o direito de contar com o preenchimento
de 75% delas para a realização do curso.
A matrícula será feita por ordem de inscrição, até 30
de junho de 2014, com a apresentação de: foto 3x4;
comprovante de residência; curriculum vitae; e com
cópias de: célula da identidade; CPF; certidão de
nascimento/casamento; título de eleitor; certificado
de dispensa militar; histórico escolar e diploma de
curso de graduação reconhecido pelo MEC.

FICHA DE INSCRIÇÃO (Enviar até o dia 30 de junho de 2014)

A Faculdade Católica de Santa Catarina
(FACASC) acolheu as sugestões e, com a colaboração dos segmentos mencionados, montou o
Curso de Pós-Graduação lato sensu (especialização) em “Doutrina Social da Igreja na Realidade
Brasileira”. Cientes da importância da dimensão
social para a reflexão crítica da fé, para a transformação da sociedade e para o anúncio do
Evangelho de Jesus Cristo, a FACASC apresenta
esse curso a todos as pessoas e segmentos de
pastoral que pretendem interferir na realidade de
modo a torná-la sempre mais semelhante ao
Reino de Deus proposto por Jesus de Nazaré, na
linha da promoção e defesa da vida em todas as
suas dimensões.

Pessoas que têm diploma de curso de graduação
reconhecido pelo MEC poderão fazê-lo como
Curso de Pós-Graduação lato sensu
(especialização). Perfazendo todos os requisitos
(frequência de 75% em cada disciplina e nota
mínima seis (6,0) em cada disciplina e na
monografia), adquirirão ao final o Certificado de
Pós-Graduação lato sensu (especialização) em
“Doutrina Social da Igreja na Realidade Brasileira”.

As datas previstas para a realização do curso são as
seguintes (em vermelho, os finais de semana cheios):
a) Em 2014: 25 e 26/07; 29 e 30/08; 26 e 27/09;
24 a 26/10; 28 e 29/11.
b) Em 2015: 27 e 28/02; 27 a 29/03; 24 e 25/04;
29 e 30/05; 26 e 27/06; 24 a 26/07; 28 e 29/08;
25 e 26/09; 30 e 31/10; 27 e 28/11;
c) Em 2016: 26 a 28/02; 18 e 19/03; 29 e 30/04; 27 e
28/05; 24 e 25/06; 02 e 03/12 (encerramento).
A monografia deve ser feita sob a orientação de
um professor da FACASC, e deve ser entregue até
31/10/2016.
Haverá um seminário de socialização das
monografias (e encerramento do curso) a realizarse em 02 e 03/12/2016.

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU (ESPECIALIZAÇÃO)
Doutrina Social da Igreja na Realidade Brasileira

Destinatários

OBS.: A FICHA DE INSCRIÇÃO para o processo seletivo deverá ser enviada até o dia 30 de junho de 2014. Após a confirmação de sua inscrição, que será realizada por telefone ou email, deverá ser efetuado o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), através de depósito: HSBC – Agência: 1301 – Conta Corrente: 01428-29
(Fundação Dom Jaime de Barros Câmara) ou BB – Agência: 3191-7 – Conta Corrente: 9645-8 (Fundação Dom Jaime de Barros Câmara / ITESC Biblioteca). Enviar comprovante de
depósito por fax: (48) 3234-0400 ou por e-mail: secretaria@facasc.edu.br

Justificativa

