Credenciada pela Portaria MEC nº 358 de 05 de maio de 2016 – DOU nº 86 de 06/05/2016 – Seção 1 – pág. 24

Faculdade FABAD
Edital Vestibular
2º Semestre de 2019

Cursos Presenciais

Pindamonhangaba/SP
Março/2019

1
Rua São João Bosco nº 1114 – Santana – 12403-010 – Pindamonhangaba – SP
(12) 3644-5172
www.fabad.edu.br

Credenciada pela Portaria MEC nº 358 de 05 de maio de 2016 – DOU nº 86 de 06/05/2016 – Seção 1 – pág. 24

ATO EDITAL Nº 007/2019 - VESTIBULAR DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019
O Diretor Geral da Faculdade FABAD, mantida pelo IBAD, no uso de suas atribuições,
torna público o início das inscrições ao Processo Seletivo de Ingresso a Faculdade
FABAD, 2° Semestre/2019, aberto aos candidatos que concluíram o ensino médio,
conforme dispositivos que regulamentam o assunto, nos termos a seguir estabelecidos.
Período de inscrição: Abril/2019 a Agosto/2019. Locais de Inscrição: via Internet,
através do site: www.fabad.edu.br ou na secretaria da FABAD, localizada à Rua São
João Bosco, 1114, Santana, Pindamonhangaba/SP, no horário das 8:00 às 22:00 horas,
de segunda a sexta-feira. Documentos exigidos no dia da Prova: ficha de inscrição
devidamente preenchida e qualquer documento com foto. O candidato deverá trazer
caneta esferográfica azul ou preta, lápis e borracha. Não será permitido o uso de
corretivos. Taxa de inscrição: Solidária – entrega de 1 Kg de alimento não perecível.
Provas Agendadas: A Faculdade FABAD disponibilizará dias e horários, que estarão
elencados no site, para que candidatos possam realizar o vestibular. O vestibular
agendado permanecerá até o mês de agosto de 2019. Local da prova: Faculdade
FABAD - Rua São João Bosco, 1114, Santana, Pindamonhangaba / SP.

Prova: O

vestibular se dará através de redação, de caráter eliminatório. As aulas serão
ministradas em unidades ou salas indicadas pela Faculdade FABAD, no município da
sede da Instituição, tendo em vista a natureza da disciplina e a técnica pedagógica
pertinente. Cursos Oferecidos: TEOLOGIA; Bacharelado; Modalidade Presencial; 80
vagas (noturno) e 80 vagas (manhã); Duração do curso: 6 semestres; Autorizado pela
Portaria MEC nº 196 de 16/05/2016, Semestralidade R$ 4.170,00, dividida em 6 parcelas
iguais e sucessivas de R$ 695,00 e PROCESSOS GERENCIAIS - Tecnólogo; Modalidade
Presencial; 80 vagas (noturno); Duração do curso: 4 semestres; Autorizado pela Portaria
MEC nº 196, de 16/05/2016, Semestralidade R$ 3.570,00, dividida em 6 parcelas iguais e
sucessivas de R$ 595,00. As vagas serão preenchidas por ordem de classificação. Os
resultados serão divulgados 2 (dois) dias após a data de cada prova. A Faculdade
FABAD reserva-se no direito do remanejamento de Turmas entre unidades, tendo em
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vista a quantidade de alunos por sala e, da mesma forma, a não oferta, caso não
atinjam o mínimo necessário para preenchimento das vagas oferecidas por curso e
turno. Informações sobre normas, critérios e procedimentos concernentes ao Processo
Seletivo poderão ser obtidas junto à Comissão Permanente de Processo Seletivo no
endereço supracitado, no Manual do Candidato, por meio do telefone (12) 3644-5172
ou site: www.fabad.edu.br.
Pindamonhangaba, 25 de Março de 2019.

Mark Jonathan Lemos
Diretor Geral da Faculdade FABAD
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