
FACULDADE REFIDIM 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO 
PARA 2022/2 

 BACHAREL EM TEOLOGIA EM EAD 
 
 

1- PROCESSO SELETIVO REGULAR 
 
O Diretor da Faculdade Refidim, no uso de suas atribuições e com base nas disposições legais e 
regimentais, no Parecer CP/CNE nº 98 de 06/07/99, na Portaria MEC nº 391 de 07/02/02, Lei nº 11.331 
de 25/07/06, Portaria MEC nº 1.853 de 28/11/06, Lei nº 9.394/96 de 28/11/06 e na Portaria N° 68 de 29 
de janeiro de 2015, faz saber que estarão abertas as inscrições para o processo seletivo de Bacharel em 
Teologia para o 2º semestre 2022, as inscrições podem ser feitas no período de 25 de abril de 2022 a 15 
de julho de 2022, de segunda à sexta-feira, no horário comercial, na secretaria da faculdade situada na 
Rua Cerro Azul, n° 888, bairro Nova Brasília, Joinville (SC), ou no sítio: 
https://faculdaderefidim.edu.br/bacharel-em-teologia-ead/ 

 
2- DAS VAGAS 
 
São oferecidas 50 vagas para a graduação a distância, cujo polo está situado na Rua Cerro Azul, n° 888, 
bairro Nova Brasília, Joinville (SC). 

 
3- REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 
 

 Comprovante de conclusão do ensino médio ou equivalente; 

 Preenchimento de requerimento de inscrição (gratuita) na secretaria ou via site on-line: 
https://faculdaderefidim.edu.br/bacharel-em-teologia-ead/ 

 A inscrição é gratuita 
 

4- NORMAS GERAIS DE ACESSO 

 O Processo Seletivo 2022/2, classificatório, constará de avaliação por mérito, através de Redação 
de cunho dissertativo, conforme Manual do Candidato, e ocorrerá em data e horário 
previamente agendado pela secretaria acadêmica; a prova será à distância através do sistema 
Moodle;  

 Os candidatos que obtiverem menos de 50% (cinquenta por cento) de aproveitamento na 
redação serão considerados reprovados; 

 Os resultados serão fornecidos aos alunos (as) em até 4 (quatro) dias úteis, contando a partir do 
dia da realização da prova (redação); 

 A matrícula dos candidatos aprovados deverão ser realizadas em até 5 dias úteis, após o 
recebimento do resultado de aprovado. 

 A validade do presente Processo Seletivo é para ingresso no segundo semestre de 2022; 

 A direção poderá decidir pela não formação de turma caso haja número insuficiente de alunos; 

 Integra este Edital o Manual do Candidato, disponível na secretaria da Faculdade Refidim e no 
sítio: https://faculdaderefidim.edu.br/bacharel-em-teologia-ead/ 
 

Joinville, 25 de abril de 2022.            

 
 
 

Claiton Ivan Pommerening 
Diretor 
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