FORMULÁRIO DE MATRÍCULA
Escolha seu curso:

Básico em Teologia

Médio em Teologia

MATRÍCULA
PREENCHIDO PELA INSTITUIÇÃO

ALUNO INDIVIDUAL:

Bacharel em Teologia Pastoral

NÚCLEO (IGREJA)

Sim

Não

NOME DO ALUNO:

DATA DE NASCIMENTO:

CPF:

RG:

FOTO

ESTADO CIVIL:

PAI:

MÃE:

ENDEREÇO (RUA, AV.):

BAIRRO:

CIDADE:

ESTADO (UF):

CONTATO (FIXO):

CONTATO (CELULAR):

PAÍS:

CEP:

E-MAIL:

ESCOLARIDADE

PROFISSÃO:

Fundamental

Médio

Superior Cursando

Superior Completo

DENOMINAÇÃO:

CONVENÇÃO:

NOME DO PASTOR DA IGREJA:

CONTATO DO PASTOR DA IGREJA:

JÁ CONCLUIU ALGUM CURSO TEOLÓGICO?

Não

CASO "SIM", QUAL?

JÁ LEU A BÍBLIA TODA?

Sim

Sim

NÚCLEO:

CIDADE:

SUB-NÚCLEO:

BAIRRO:

Não

DESTACAR AQUI E ENTREGAR AO ALUNO A PARTE DE BAIXO
MATRÍCULA:

PROPÓSITOS
A Faculdade Teológica Útil do Saber, denominada FATUS, é uma sociedade civil, de natureza religiosa-educacional, sem quaisquer fins lucrativos. Tem por
finalidade ministrar o Ensino Superior de Teologia, Educação Cristã, através de núcleos por extensão, utilizando o nosso método para um aprendizado qualificado,
consistente e produtivo com objetivo de preparar academicamente pastores e líderes, homens e mulheres de Deus para o exercício do Ministério Cristão.

DISPOSIÇÕES GERAIS
1. Matrícula no Curso
a) A matrícula será feita mediante o preenchimento de requerimento próprio e assinatura do contrato de adesão, obtido na secretaria da FATUS.
No ato da inscrição deverão ser entregues os seguintes documentos: Foto (3X4); Cópia de Identidade e CPF; Cópia de comprovante de endereço; Cópia certidão de
nascimento e/ou casamento; Cópia autenticada do histórico escolar. b) O(a) candidato(a) deve ter a idade mínima de 14 anos; c) Para ingressar no Primeiro curso é
exigido que o aluno saiba ler e que tenha o Ensino fundamental e para o Terceiro, que tenha o Ensino Médio.d) A Matrícula, depois de preenchida será avaliada e
aprovada pelo coordenador(a) e/ou diretor do núcleo que a assinarão.
2. Material Didático
a) Todo o material didático utilizado no curso é produzido pela FATUS; b) Não fornecemos material diretamente a alunos, o material será fornecido através do
núcleo; c) O(a) aluno(a) ao se matricular compromete-se a pagar o valor estipulado pelo núcleo, referente aos livros, sempre em tempo hábil para que possam ser
retirados no correio.

TERMO DE COMPROMISSO
Comprometo-me a:
1º. Honrar o Santo nome de Deus, da igreja, e da Fatus, junto a outros;
2º. Ser aplicado, assistir às aulas e aceitar as orientações sadias das Sagradas
Escrituras, por intermédio do professor;
3º. Divulgar os trabalhos da FATUS, convidar outros irmãos para estudar a
palavra de Deus;
4º. Concluir o curso porque estou certo da decisão que tomei;
5º. Submeter-me aos testes aos trabalhos e as provas;

6º. Manter os pagamentos das mensalidades em dia;
7º. Apresentar todos documentos exigidos pela FATUS;
8º. Orar pelos professores, alunos e o seminário;
9º. Ler todos os textos bíblicos referidos nos livros;
10º. Ao receber a indicação de tarefas, conseguirei obras que falem sobre o
assunto, consultar enciclopédias, dicionário bíblico e secular, chave bíblica,
Bíblias de diferentes traduções e utilizar a biblioteca existente na cidade, se for
necessário.

Li e estou ciente de todas as obrigações que cabem a mim, e que as mesmas são expressão da verdade, também estou datando e assinando o presente termo de
compromisso.
________ de _____________________________ de 201____
Assinatura do Aluno

