FORMULÁRIO DE MATRÍCULA
Programa de Formação em Teologia
1º Ciclo Básico

2º Ciclo Médio I

2º Ciclo Médio II

Cidade:

UF:

Núcleo nº:
Turma/SubNúc.

Dados do candidato
Nome completo:

Matrícula nº:

End.:

Nº:

Bairro:
Nasc.: ____/____/_______
Nacionalidade:

Fone:

Cidade:

UF:

CEP:

Cidade de nasc.:

UF:

Estado civil:

E-mail:

R.G.

CPF:

Sexo: M

F

Igreja onde é congregado:
Exerce cargo na igreja?

Sim

Não

Qual?

Escolaridade:

Profissão:

Possui formação teológica?

Sim

Pagamento da Taxa de Matrícula

Sim

Não

Escola:

Data: ____/____/_______

Não (motivo):

RECEBIMENTO DO GUIA DO ALUNO
Assinatura do aluno (obrigatório também no verso).

Data: ____/____/________

Assinatura do aluno
Data: ____/____/_______

* Aluno! Assinar aqui quando receber seu Guia
do Aluno e a sua Carteirinha de Estudante.

Obs.:

Informações obrigatórias quando aluno Transferido
Transferido do Núcleo nº:
Cidade:

Nº de matrícula anterior:
UF:

Normas e Orientações
As normas e orientações abaixo, extraídas do GUIA DO ALUNO, referem-se ao Programa de Formação em Teologia, aplicados nos Núcleos da EETAD.
1. Características Gerais do 1º Ciclo Básico e do 2º Ciclo Médio
a) O 1º Ciclo Básico e o 2º Ciclo Médio II são estudados em 2 anos cada um e, o 2º Ciclo Médio I em 4 anos.
Todos com 8 matérias anuais.
b) Cada matéria é ministrada em 5 encontros presenciais (um por semana). Além da presença obrigatória nos
5 encontros, o aluno deve estudar o conteúdo do manual de estudo e realizar, individualmente, seus exercícios a fim
de complementar a carga horária exigida (40h/a no 1º Ciclo Básico e 50h/a no 2º Ciclo Médio).
c) O Custo do Curso é sempre informado pelo Núcleo com base em Circular enviada pela diretoria da EETAD.
O aluno deve pagar o valor da matéria com antecedência (na 2ª ou no máximo na 3ª aula).
d) O aluno deve adquirir seu Manual de Estudo, exclusivamente, através do Núcleo.
2. Requisitos para ingresso no 1º Ciclo Básico e no 2º Ciclo Médio
a) 1º Ciclo Básico: ter 14 anos completos, sem a exigência de ser batizado em águas. O ingressante paga
uma Taxa de Matrícula no valor de R$ 25,00 no ato de sua inscrição.
b) 2º Ciclo Médio: ter 15 anos completos e ter concluído o Curso Básico de Teologia. Não há as exigências
de ser batizado em águas e de comprovar a escolaridade mínima.
c) O candidato oriundo de outra escola deve apresentar o Histórico Escolar de sua formação para análise e
eventual eliminação de matéria.
d) Ingressante oriundo de outra igreja, que não daquela onde está instalado o Núcleo, tendo sua matrícula
deferida, deve apresentar Carta de Recomendação.
3. Frequência às aulas, sistema de avaliação, conhecimento das notas e recuperação de matéria
a) A frequência às aulas será controlada através da realização dos Testes e do consequente preenchimento
do Cartão-Resposta, assinado nas datas. Não é permitido ao aluno chegar somente na hora da aplicação do Teste
e assinar a presença no Cartão-Resposta. A tolerância máxima de atraso é 15 minutos.
b) É aplicado um Teste em cada aula. A nota mínima para aprovação é 7,0. No 2º Ciclo Médio, o aluno deverá
realizar os exercícios do Manual de Estudo, pois faz parte da sua carga horária de estudo.
c) O aluno toma conhecimento de suas notas através do Secretário do Núcleo ou diretamente no website
da EETAD, mediante cadastro no Boletim do Aluno; essa informação é gerada somente a partir do envio do seu
Cartão-Resposta pelo Núcleo.
d) A necessidade de recuperação acadêmica acontece quando o aluno é reprovado por faltar em 3 aulas ou
por não atingir a nota mínima para aprovação. O aluno do 1º Ciclo Básico e do 2º Ciclo Médio II pode recuperar até
4 matérias, e o aluno do 2º Ciclo Médio I, até 8 matérias. A recuperação acadêmica é realizada pela internet.
4. Emissão de Documento de Conclusão
Tanto o aluno do 1º Ciclo Básico como o do 2º Ciclo Médio, após concluir o estudo de todas as matérias, sem
qualquer pendência, terá direito de receber a CERTIDÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO (gratuita) ou o CERTIFICADO DE CONCLUSÃO
DE CURSO, impresso em papel especial (a pagar). A emissão desses documentos é feita mediante solicitação em
Requerimento (CDC). O Histórico Escolar, gratuito, segue juntamente com o documento de conclusão escolhido.

Compromisso do aluno
Declaro ciência e total concordância com as normas e orientações aqui registradas.
Data ___/___/_____

Assinatura do Aluno

Assinatura do Coordenador do Núcleo

