Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus
Caixa Postal 1031 • Campinas - SP • 13012-970

REQUERIMENTO PARA
REGIME ESPECIAL DE ESTUDO
Programa de Formação em Teologia
Curso Básico (1º Ciclo)
TeleCurso

WebCurso

Curso Médio (2º Ciclo)
TeleCurso

Leia primeiramente as observações abaixo e depois preencha com letra de forma legível

Ilmo. Sr. Diretor da Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus
Eu, ___________________________________________, aluno(a) do Curso de Teologia da
EETAD, nº de matrícula:_______ Núcleo nº:_______ Cidade:_____________________________ UF:____
venho requerer o estudo da matéria________________________________________ no Regime Especial.
O material deverá ser enviado para o endereço:_______________________________________________
Nº________ Compl.:__________________ Bairro:____________________________________________
Cidade:_____________________________ UF:____ CEP: _______________ Fone: _________________
RG:_______________________________________ CPF:_______________________________________
E-mail:________________________________________________________________________________

/

/

Data

Assinatura do(a) requerente

Regras para o REGIME ESPECIAL DE ESTUDO – REE
O REE é uma facilidade acadêmica com a finalidade de permitir ao Aluno de Núcleo o prosseguimento ou a finalização de
seus estudos quando houver alguma intercorrência que quebre a sua sequência de rotatividade de matérias. Os motivos
para isso podem ser, por exemplo, uma enfermidade, um período de desemprego ou qualquer outro evento que o impeça
de cursar uma ou mais disciplinas no Núcleo.
O processo de solicitação do REE é simples:
1. O Aluno deve fazer contato com a EETAD (ree@eetad.com.br) ou com a FAETAD (aluno@faetad.com.br), conforme
o Ciclo que estiver cursando.
2. A Secretaria da EETAD/FAETAD lhe pedirá que preencha um formulário próprio para esse fim e o devolva por e-mail
3. A própria Secretaria da EETAD/FAETAD avisará ao Núcleo do Aluno, por e-mail, sobre a disciplina em REE.
4. Finalmente, o Aluno será orientado ao estudo e pagamento da matéria em questão conforme a modalidade escolhida
por ele para o REE.
5. Para facilitar a gestão deste recurso tanto pelo Aluno, quanto por seu Núcleo e pela EETAD/FAETAD, o atendimento
de matérias em REE está limitada a uma disciplina por vez.
Os Alunos que estiverem impedidos de continuar seus estudos presenciais por razões como mudança de domicílio ou
fechamento do Núcleo devem procurar a EETAD/FAETAD para serem orientados quanto à transferência de sua modalidade
de estudos para que possam dar continuidade ao seu curso.

