PORTARIA DA Nº 07/2019
Dispõe sobre nomeação da primeira Comissão
Executiva de Vestibular (CEV), do Processo Seletivo
referente à 2020/1 do curso de Bacharelado em
Teologia, modalidade a distância, da Faculdade
Assembleiana do Brasil (FASSEB), e dá outras
providências.

O Diretor Acadêmico da Faculdade Assembleiana do Brasil, credenciada pela Portaria
MEC/SESu nº 1976 de 08 de novembro de 2019, tendo em vista a autorização do curso de
Bacharelado em Teologia, modalidade a distância, conforme Portaria MEC/SERES nº 487 de
22 de outubro de 2019 – DOU de 25 de outubro de 2019, Prof. Me. Rogeh Alves Bueno, no
uso de suas atribuições legais conferidas pelo Regimento Interno da Faculdade (Art. 72), e
com base em leis, decretos e portarias do Ministério da Educação, resolve:
Art. 1º – Nomear a Srta. Paula Rudimila de Jesus Veríssimo para exercer a função de
Coordenadora da primeira Comissão Executiva do Vestibular (CEV 2020/1) do curso de
Teologia EaD, estabelecida para cumprir as normas fixadas no Regimento Interno (Art. 72,
Incs. I-IV) da Instituição.
§ Único – Constam das normas em questão: fixar datas, prazos, horários, locais e
requisitos para a inscrição e para a realização das provas; divulgar o número de vagas para o
curso estabelecido pela Direção Acadêmica; estabelecer critérios de aprovação e classificação
dos candidatos após as provas; e definir o modo de divulgação dos resultados da classificação
dos candidatos.
Art. 2º – Nomear a profa. Me. Lázara Divina Coelho para compor a Comissão, no que
tange a elaboração de conteúdo da prova.
Art. 3º – Nomear a profa. Esp. Diessyka Fernanda Monteiro para compor a Comissão,
no que tange a correção das provas.
Art. 4º – A Secretaria de Registro e Controle Acadêmico (SRCA) auxiliará a CEV nos
seguintes itens: acompanhar inscrições online e encaminhar provas para correção.
Art. 5º – Esta Portaria entrará em vigor a partir de sua data de publicação, com
validade para o exercício do ano de 2020, revogando as disposições contrárias.
Sala da Direção Acadêmica, da FASSEB, aos dezoito dias do mês de novembro do ano
de dois mil e dezenove.

Prof. Me. Rogeh Alves Bueno
Diretor Acadêmico FASSEB

