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A parceria garante a você, 
associado, a parcela do curso 

no valor de R$180,00.

O Claretiano – Centro Universitário faz parte do Claretiano – Rede de Educação e está localizado na cidade de Batatais, 
Estado de São Paulo. Pioneiro e referência em Educação a Distância no Brasil, conta com mais de 50 anos de forte atuação 
na área, sendo dirigido pelos Missionários Claretianos, que têm como Missão: “Capacitar a pessoa humana para o exercício 
profissional e para o compromisso com a vida, mediante a sua formação integral; missão essa que se caracteriza pela 
investigação da verdade, pelo ensino e pela difusão da cultura, inspirada nos valores éticos e cristãos e no carisma Claretiano 
que dão pleno significado à  vida humana”.que dão pleno significado à  vida humana”.

Com a Educação a Distância, o Claretiano está presente em todo o território nacional e no mundo, com polos em Madri 
(Espanha), Lisboa (Portugal), Orlando (Estados Unidos), Toyohashi-shi (Japão) e Barcelona (Espanha).

A Instituição é considerada o Melhor Centro Universitário do País, conquistando, por 8 anos consecutivos, a Nota 4 no 
ENADE – Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, em uma escala de 1 a 5. Essa nota vem reafirmar a tradição e a 
preocupação do Claretiano com um ensino de qualidade, apoiado em um projeto educativo consistente, com profissionais 
comprometidos com uma educação transformadora e formadora da pessoa humana.

CONHEÇA A SUA 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO

Em parceria com a CND – Comissão Nacional 
dos Diáconos, o Claretiano oferece a você a 
oportunidade imperdível de se tornar bacharel 
em Teologia. Candidatos que comprovadamente 
já possuem formação (parcial ou completa) 
em Teologia ou áreas afins poderão solicitar 
extraordinário aproveitamento de estudos após 
o ingresso no curso, para abreviar o tempo de 
integralização do Bacharelado em Teologia. E 
o melhor: com um desconto especial válido 
para o ingresso neste primeiro semestre 
de 2021. 



TEOLOGIA É NO CLARETIANO

Faça a inscrição em nosso processo seletivo: acesse 
www.claretiano.edu.br e clique em Graduação, 
botão localizado na parte superior da tela.

PRONTO! AGORA É ACOMPANHAR A SUA

CONVOCAÇÃO E FAZER A MATRÍCULA

Escolha o curso Teologia, o local de estudo e a opção 
de ingresso na Instituição (se será aproveitada a nota 
do ENEM ou feita a redação online).

Dê sequência preenchendo todos os dados da ficha 
de inscrição até a sua conclusão, sempre seguindo as 
orientações do site.

Finalizando a inscrição, você será direcionado a fazer a 
redação online ou informar a nota do ENEM, podendo 
utilizar o resultado dos últimos 6 anos.

A parceira do 
Claretiano com a 

Comissão Nacional 
de Diáconos garante 

aos associados a 
mensalidade no valor 

de R$180,00. 

FAÇA SUA INSCRIÇÃO NO CURSO DE TEOLOGIA

A graduação em Teologia do Claretiano ocorre na modalidade a distância e é reconhecida 
pelo MEC desde 2011. Isso garante a você a veracidade do diploma e a possibilidade de 
continuar seus estudos investindo em pós-graduação lato sensu (especializações) e, até 
mesmo, stricto sensu (mestrado e doutorado). O curso tem a duração de 4 anos e oferece 
inúmeras vantagens, como:

 Acesso ilimitado ao conteúdo das aulas e material didático exclusivo, escrito por mestres 
e doutores, todos pertencentes ao corpo docente do Claretiano.

 Acompanhamento permanente por tutores e acesso à Sala de Aula Virtual através de 
qualquer dispositivo com conexão à internet.

 Aplicativo exclusivo do Claretiano, disponível para Android e iOS: o APP Claretiano Educação.

 Durante a graduação, além das atividades, o aluno ainda tem um encontro por semestre, 
para a realização das avaliações de todas as disciplinas.

claretiano.edu.br



CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO

Será um prazer ter você como nosso aluno!

Confira a Matriz Curricular, linha de formação 
dos cursos e todas as outras opções no

claretiano.edu.br/pos-graduacao

VANTAGENS DA NOSSA 
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

 � Acompanhamento permanente de tutores.

 � Melhores bibliotecas virtuais do País à disposição para complementar os estudos.

 � Credibilidade comprovada nos 50 anos de atuação na área educacional em todo 
o território nacional. 

 � Polos de Apoio Presencial em todo o território nacional.

 � Plataforma virtual exclusiva, com conteúdo didático disponível a qualquer momento.

 � Material didático online exclusivo, escrito por mestres e doutores.
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CRISTOLOGIA
curso realizado em 10 meses, com dois encontros presenciais, que acontecem 
no polo escolhido, conforme datas estabelecidas no calendário acadêmico.

ENSINO RELIGIOSO ESCOLAR 
curso realizado em 10 ou 5 meses, sem encontro presencial (ou seja, 
totalmente online). O aluno escolhe a duração do curso no ato da inscrição.

SAGRADA ESCRITURA
curso realizado em 10 ou 5 meses, sem encontro presencial (ou seja, 
totalmente online). O aluno escolhe a duração do curso no ato da inscrição.

TEOLOGIA CONTEMPORÂNEA 
curso realizado em 10 ou 5 meses, sem encontro presencial (ou seja, 
totalmente online). O aluno escolhe a duração do curso no ato da inscrição.

MENSALIDADES
R$ 180,00*

*VÁLIDO PARA 2021


