O Diretor da FTRB, com sede em Águas Claras, DF, no uso de suas
atribuições, torna público a abertura das inscrições ao Processo Seletivo 2017/2
para o curso de graduação abaixo relacionado, ofertado na sede, situada na QS
05, Rua 100, Lote 04, Águas Claras, DF e na modalidade de ensino à distância
livre.

CURSO

GRAU

TURNO DE
FUNCIONAMENTO

LOCAL DE OFERTA

TEMPO

Nº DE VAGAS

Teologia

Bacharelado
EAD

Integral

AVA
(Ambiente Virtual de
Aprendizagem)

3,0
(três anos)

50

INFORMAÇÕES GERAIS
1. PERÍODO DE INSCRIÇÃO
•

Bacharel em teologia na modalidade Ensino à Distância é
possível ingressar no módulo em qualquer momento.

1.1. PROVA AGENDADA
•

A prova será agendada a partir do pagamento da taxa de
inscrição e estará disponível em até 48 hrs da constatação do
pagamento.

•

Horário: a prova poderá ser realizada no horário que melhor
convier ao aluno.

•

Local: O aluno realizará a prova diretamente no AVA (ambiente
virtual de aprendizagem), conforme as orientações constantes no
cabeçalho da mesma.

•

Site www.ftrb.com.br.
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.
2. FORMAS DE INSCRIÇÃO
As inscrições devem ser realizadas exclusivamente através do:
•

Site FTRB - http://ftrb.com.br/como-ingressar

•

Secretaria da FTRB - Horário de funcionamento: de 9h às 12h e
de 14h às 18h. (Seg. a Sex). Telefone: (61) 3356-3544.

3. TAXA DE INSCRIÇÃO
•

R$65,00 (Sessenta e cinco reais)

Observações:
•

Após o pagamento da inscrição, enviar anexado o comprovante
de pagamento via e-mail para secretaria.ead@ftrb.com.br com
assunto de e-mail: (seu nome e sobrenome) / CPF.
Ex: Fulano Beltrano / 001.441.722-22

4. CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA
Candidatos/as com deficiência ou qualquer tipo de necessidade especial
(permanente ou passageira) devem informar a sua condição na ficha de
inscrição.
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PROCESSO SELETIVO
5. GERAL
A admissão ao curso de Bacharelado em Teologia EAD livre, acontece
mediante aprovação no Processo Seletivo, composto de uma Prova de Redação
em Língua Portuguesa com tema previamente elaborado pelo coordenador do
curso.
6. OBJETIVOS
A realização do Processo Seletivo EAD 2017 tem como objetivo avaliar
as aptidões do/a candidato/a para o curso pretendido e avaliar seus
conhecimentos, habilidades e potencialidades, através de avaliação na área
específica do curso escolhido.
7. ÁREAS DE AVALIAÇÃO
7.1. - PROVA COMUM
Com tema relacionado à realidade nacional, a prova de Redação tem
como objetivo verificar a capacidade do/a candidato/a de escrever um texto
dissertativo com uma reflexão bem articulada, organização lógica de ideias,
clareza e coerência de pensamento. O texto deve ter uma sequência claramente
identificável, com título, introdução, desenvolvimento e conclusão, mínimo de 22
e máximo 25 linhas. Os candidatos terão 3 horas para concluir a prova.
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7.2.- CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
•

Prova de Redação: A nota mínima necessária para que o/a
candidato/a seja considerado/a aprovado é 7,0 (cinco).

8. PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS
•

Via site: http://ftrb.com.br/aprovados-ead

•

Mural da faculdade;

•

Por e-mail.

Obs.: O prazo para publicação do resultado é de 07 dias úteis após a
realização da prova.
9. MATRÍCULAS
As matriculas ocorrerão na secretaria acadêmica da FTRB online,
através de preenchimento do formulário disposto no site www.ftrb.com.br.
Para efetivação da matrícula dar-se-á mediante ao pagamento da 1ª
mensalidade de R$300,00 (trezentos reais) e o envio da documentação exigida
para coordenação.ead@ftrb.com.
9.1. Documentação para Matrícula:

-

Copia do RG (autenticada)

-

Cópia do CPF (autenticada)

-

Cópia do Título Eleitoral (autenticada)

-

Cópias do Comprovante de quitação eleitoral (autenticada)
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-

Cópia Comprovante de Quitação do Serviço Militar (homens)
(autenticada)

-

Cópia do Comprovante de endereço (Luz ou telefone)
(autenticada)

-

Cópia do Certificado de Conclusão do Ensino Médio (autenticada)

-

Cópia do Histórico Escolar do Ensino Médio (autenticada)

-

1 Foto 3x4, recente.

10. INFORMAÇÕES GERAIS
Após a efetivação da matrícula, o aluno receberá o manual do EAD e um
vídeo autoexplicativo acerca do uso do ambiente virtual. Situações não previstas
e casos omissos no presente Edital serão resolvidos soberanamente pela
Diretoria.

Águas Claras, DF, 29 de Setembro de 2017.

_____________________________________
Profº. Michel Augusto
Doutorando em Teologia pela Faculdades EST/São Leopoldo
Reitor
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