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MESTRADO ECLESIÁSTICO EM DIREITO CANÔNICO  

 EXTENSÃO DE LONDRINA 

 PROGRAMA 2021  

1. O Pontifício Instituto Superior de Direito Canônico do Rio de Janeiro, oferecerá no ano de 2021 o 

mestrado eclesiástico livre em Direito Canônico (sem titulação civil) na cidade de Londrina-PR. Podem inscrever-

se para o processo seletivo clérigos, religiosos (as) e leigos (as) que tenham concluído o bacharelado em 

teologia (curso eclesiástico ou reconhecido pelo MEC). 

2. Inscrição: Para a inscrição ao processo seletivo todos deverão apresentar 02 vias da(o):  

a. Cópia da certidão de nascimento ou casamento; 

b. Cópia da carteira de identidade e CPF; 

c. Cópia autenticada do diploma de curso superior e histórico escolar (quem fez curso livre de filosofia e 

de teologia apresentar também o certificado de conclusão e o histórico de ambos, além do certificado de conclusão 

do ensino médio); 

d.  Curriculum Vitae; 

e.  04 fotos 3 X 4; 

f. Clérigos e religiosos: carta do superior competente autorizando a inscrever-se no curso e 

comprometendo-se com as despesas de inscrição e mensalidades; 

g. Leigos: carta de apresentação do Bispo Diocesano. 

 

3. Processo Seletivo: Para o processo seletivo, além de apresentar todos os documentos acima 

relacionados, os candidatos deverão realizar um exame de admissão no primeiro dia do curso, no dia 08/02/2021, 

no horário das 08h30m, que terá como conteúdo o livro: GHIRLANDA, Gianfranco. Introdução ao Direito 

Eclesial. Loyola: São Paulo, 1998, pp. 01-139 (APÓS INSCRIÇÃO ENVIAREMOS DIGITALIZADO POR E-

MAIL). As inscrições poderão ser realizadas até o dia 30 de janeiro de 2021, mediante envio de toda a 

documentação. Caso falte algum item das letras a-g, não será considerado o pedido de inscrição. 

4. Mensalidades: São doze mensalidades e no ato da matrícula o candidato deverá pagar o valor de R$ 

2.000,00 (correspondente ao valor da inscrição e à mensalidade de fevereiro). Para o ano de 2021 a mensalidade 

será de R$ 1.429,00 (março a dezembro). Os alunos poderão obter uma bolsa de 30%, desde que se comprometam 

a pagar em dia, ou seja, até o dia 10, através de boleto bancário (Valor com desconto R$ 1000,00). O valor acima 

diz respeito ao curso apenas, quanto à hospedagem, haverá possibilidade de permanência no local do curso, 

incluindo o pernoite, café da manhã, almoço e jantar. Tendo em vista que o valor da hospedagem é 

responsabilidade da direção do Centro de Espiritualidade, o mesmo será definido em fevereiro de 2021. 

5. Duração: O curso tem duração de três anos e funciona através de disciplinas, com duração de uma 

semana ao mês. Possível calendário para 2021 (poderá sofrer alterações): 
        

1. DATA: 08 a 12/02/21 

2. DATA: 08 a 12/03/21 

3. DATA: 12 a 16/04/21 

4. DATA: 17 a 21/05/21 

5. DATA: 14 a 18/06/21 

6. DATA: 12 a 17/07/21 – ENCONTRO 

SBC EM VITÓRIA/ES 

(OPCIONAL/eletiva) 

 

7. DATA: 19 a 23/07/21 (data que poderá 

ser utilizada se for necessário) 

8. DATA: 09 a 13/08/21 

9. DATA: 13 a 17/09/21 

10. DATA: 18 a 22/10/21 

11. DATA: 08 a 12/11/21 

12. DATA: 29/11/21 a 03/12/21 (data que 

poderá ser utilizada se for necessário) 

6. Informações: Pe. Oscar Alberto de Los Rios Londoño (Coordenador do Mestrado-Extensão de Londrina) ou Sueli 

Almeida da Silva (Secretária do Curso), pelo telefone (0xx43) 3371-3141 – 08h30-11h30;  e-mail: 

mestradodireitocanonico@gmail.com. Endereço para envio dos documentos: MITRA ARQ. LONDRINA - MESTRADO 

EM DIREITO CANÔNICO -  Rua Dom Bosco, 145, Jardim Dom Bosco, CEP 86.060-340 – Londrina – PR. Aos 

cuidados de Sueli Almeida da Silva. 

 

Pe. Oscar Alberto de Los Rios Londoño  

Coordenador 
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